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Kære medlem. 

 
 

Politihistorisk Forening sender dig hermed de bedste ønsker om en glædelig jul samt et 
godt nytår! 
 
 
Bestyrelsen har og vil fortsat ved forskellige aktiviteter og medlemstilbud bestræbe sig på at 
forfølge målsætningen om at skabe og bevare interessen for politiets historie samt støtte 
relevant forskning. 
 
Disse bestræbelser og arbejdet i bestyrelsen bliver fremlagt og evalueret i forbindelse med den 
årlige generalforsamling, der er berammet til afholdelse torsdag den 28. februar 2019. 
Efter generalforsamlingen er der foredrag om den såkaldte ”Mc Donaldisering” af dansk 
politi v/ Adam Diderichsen. 
 
Du kan se og følge bestyrelsens arbejde via hjemmesiden og Facebook, hvor der foruden 
medlemsarrangementer og tilbud også udlægges fakta oplysninger om foreningen samt blandt 
andet videnskabelige artikler, relevante fortællinger og anekdoter. 
 
 
Det er vigtigt at du som medlem hjælper os med at holde medlemsregistret ajour. Det vil sige, 
at du via hjemmesiden eller mail fortæller os om adresseændring, din private e-mailadresse og 
eventuelt telefonnummer samt hvis du har mistet dit medlemskort. 
Med hensyn til medlemsoplysninger har bestyrelsen foretaget de nødvendige tiltag for at 
efterleve EU.s forordning om bedre beskyttelse af persondata.  
Persondata deles med sprogforbundet, hvis opkrævningen af kontingent sker vi dem, eller 
deles persondata ikke med 3 part. 
  
Til orientering har bestyrelsen allerede besluttet at gentage succesen i forbindelse med 
Historiske Dage 2018, hvor der blev tilbud gratis adgang. 
Du vil derfor på et senere tidspunkt modtage tilbudt om gratis adgang sammen med din 
ægtefælle, samlever eller kæreste til Historiske Dage 2019 i Øksnehallen i København søndag 
den 31. marts.  
Her kan du sammen med Politihistorisk Forening ”køre” gennem 100 års historie på og med 
politiets køretøjer, hvor der fortælles om teknik, anekdoter om patruljevogne og politibiler samt 
motorcykler gennem tiderne. 
Reserver dagen, idet du får nærmere - herunder hvordan du tilmelder dig. 
    
Vi håber i øvrigt, at du vil følge os på hjemmeside og Facebook eller tage kontakt via 
mobiltelefon(svar) 2042 1930.  
 
 
På bestyrelsens vegne ønsker vi dig en rigtig glædelig jul og godt nytår! 
 
Hans Bundesen 
formand 

 


