Bestyrelsens beretning 2018

Indledning.
Beretningen skal betragtes som en status over bestyrelsens arbejde og bestræbelser på at
følge op på de intentioner og beslutninger, der blev fremlagt og besluttet under
generalforsamlingen for et år siden. I den forbindelse har bestyrelsen fokuseret på at
synliggøre foreningen på 2 områder - dels overfor medlemmerne som en landsdækkende
forening - dels overfor andre målgrupper og mulige samarbejdspartnere.

Bestyrelsens sammensætning.
Efter generalforsamlingens ny- og genvalg samt bestyrelsens konstitution har bestyrelsen
haft følgende sammensætning;
Formand: Hans Bundesen
Næstformand: Frank Bøgh (genvalgt)
Sekretær: Karsten Petersen
Kasserer: Camilla Laumann
Bestyrelsesmedlem: Henrik Stevnsborg (genvalgt)
Bestyrelsesmedlem: Jørgen Jensen (udpeget af Politiforbundet)
Bestyrelsesmedlem; Anders Frandsen (udpeget november 2018 af Politimuseet/Rigspolitiet)
Bestyrelsessuppleant: Mette Volquartzen (genvalgt)
Bestyrelsessuppleant Torben Nilaus Jensen (genvalgt)

Vedtægterne åbner mulighed for et tættere samarbejde med Politimuseet, ved at museet /
Rigspolitiet ligesom Politiforbundet kan udpege et medlem til bestyrelsen. Som det fremgår,
blev denne mulighed realiseret i november måned, hvilket er meget tilfredsstillende og giver
nye og bedre muligheder for alle parter.

1

Politiforbundet har fortsat ofte velvilligt stillet mødefaciliteter til rådighed for bestyrelsen. På
den måde har det været muligt at mødes med jævne mellemrum relativ centralt og bevare
kontinuiteten i bestyrelsens arbejde og aktiviteter. Der har således været afholdt 9
bestyrelsesmøder, hvor suppleanterne også har mulighed for at deltage.

Medlemsudviklingen.
Trods bestyrelsens vedvarende bestræbelser på at fastholde og udbygge
medlemsunderlaget, må det konstateres, at der gennem de seneste år er sket et fald i
medlemstallet fra;
1757 i 2015 - 1639 i 2016 - 1559 i 2017 og 1445 medlemmer ved udgangen af 2018!
Af de i alt 1445 medlemmer er 811 aktive fra politiet, 286 års medlemmer og 348 livsvarige
medlemmer, der i sin tid har betalt et engangskontingent.
Der er ikke nogen entydig forklaring på denne udvikling. På den ene side er der et
forventeligt aldersbetinget frafald blandt de første medlemmer tilbage fra 1979, ligesom
interessen og dermed tilgangen blandt nye aspiranter og unge i politiet ikke er så udpræget
som tidligere. På den anden side, er det opfattelsen, at frafaldet delvist opvejes af en øget
interesse fra andre udenfor politiets rækker?

Beskyttelse af persondata.
Ligesom andre organisationer og foreninger er Politihistorisk Foreningen i løbet af året blevet
forpligtet til at efterleve EU’s forordning om bedre beskyttelse af persondata (i daglig tale
GDPR). I den forbindelse har det været nødvendigt at indhente samtykke til at anvende
persondata fra Foreningens foredragsholdere og forfattere til artikler på hjemmesiden samt
fra personer, der er nævnt i eksempelvis referater og lignende. Derfor vil referater fra
Foreningens generalforsamlinger, der udlægges på hjemmesiden, fremover kun blive gemt
på siden i 2 år - svarende til en hel valgperiode.
Wincas, som efter aftale og kontrakt administrerer medlemsdatabasen, er i den forbindelse
forpligtet til at efterleve EU’s forordning.
Muligheden for at kontakte Foreningen via hjemmesidens kontaktboks, samt foretage ind- og
udmeldelse via en særskilt boks er tilrettet EU’s forordning, hvilket fremgår at den tekst, der i
tilknytning til medlemskab og datahåndtering kan læses på hjemmesiden - som følger;
”Hvis du er ansat i Politiet, Anklagemyndigheden eller Rigsadvokaten vil du ved indmeldelse
blive bedt om selv at foretage indmeldelsen via Politiets Sprogforbund (politietssprogforbund.dk), som håndterer opkrævningen af kontingenter blandt politi-ansatte for os.
Vi udveksler således dine persondata med Politiets Sprogforbund. Udover Politiets
Sprogforbund deler vi ikke dine data med 3. part.
Kontingentopkrævninger fra medlemmer, der ikke er ansat i politiet, foretages af
Politihistorisk Foreningen selv, og medlemsdata deles ikke med 3. part.”
Foreningens samlede polititik vedrørende privatlivs-, data og cookies fremgår af
hjemmesiden, hvor der om cookies står følgende;
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”Vi anvender cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Cookies er nødvendige for at få
hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på
hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og
interesser. De fleste cookies, vi bruger på www.politihistorisforening.dk har til formål at få
den tekniske funktionalitet til at virke.
Vi anvender desuden cookies med henblik på trafikmåling / statistik.
Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din Internetbrowser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal
dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke
kan bruge, fordi disse funktioner og services forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg,
du foretager”.

Kontaktoplysninger.
Langt de fleste medlemmer har været så venlige at oplyse en mailadresse, hvilket gør
kommunikationen både hurtigere og mere effektiv samt ikke mindst billigere.
Erfaringerne viser imidlertid, at den ”tjenstlige” mailadresse slettes ved pensionering og at
man i den forbindelse glemmer at sende en ny privat mailadresse til Foreningens
kontaktmail; politihistorisk.forening@gmail.com
I det hele taget er det vigtig, at man hjælper med at holde medlemsregistret ajour. Det vil
sige, at man giver oplysning om adresseændring, private e-mailadresse og eventuelt
telefonnummer samt hvis man har mistet medlemskortet.

Hjemmesiden.
Hjemmesiden og Facebook er vigtigt redskab i bestræbelserne på at styrke kontakten til
medlemmerne og synliggøre foreningen.
På Facebook udlægges fakta oplysninger om Foreningen, der blandt andet handler om
indkaldelse til generalforsamling og referater herfra, ligesom der udlægges medlemstilbudog arrangementer, videnskabelige artikler, relevante fortællinger og anekdoter samt
oplysning om foredragsvirksomhed.
Det er helt unikt, at foreningen kan udlægge historiske artikler, der redigeres og valideres
videnskabeligt i universitetsregi af Henrik Stevnsborg.
Der er således i alt udlagt 15 artikler m.m.
Foreningen har også støttet et projekt i universitetsregi, der har medført 16 små, men ikke
mindre interessante og relevante artikler, som i løbet af 2019 lægges på hjemmesiden.
Hjemmesiden redigeres af Henrik Spuur, der i et godt og inspirerende samarbejde holder
siden opdateret og bringer relevante opslag.
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Facebook.
Facebook er efter bestyrelsens opfattelse kommet for at blive. Det er både et relevant
supplement til hjemmesiden og et nødvendigt site i bestræbelserne på at sprede kendskabet
til Foreningens formål og virke.
Sitet er mere et opmærksomhedsskabende redskab - end det er baseret på ønsket om
dialog med omverdenen.
Eksempelvis var der i forbindelse med en udlægning hen over julen knap 1800, der fandt vej
til sitet, hvilket må siges at være meget tilfredsstillende og et tydelig bevis på, at der er
muligheder via det sociale medier, der bør dyrkes.
Hanne Simonsen har siden 1. oktober 2018 overtaget det daglige ansvar for
administrationen af Facebook efter Stine Søborg. Stine søgte grundet nye udfordringer at
blive løst for opgaven med Foreningens Facebook, som hun med bestyrelsens anerkendelse
og tak har udviklet de seneste 3 år.

Arkiv og politihistoriske effekter.
Foreningen har ikke kontorlokaler eller et politihistorisk arkiv, men udelukkende
foreningsmæssige arkivalier og m.v., som opbevares i et velegnet rum under Polititorvet,
som Rigspolitiet velvilligt stiller til rådighed.
For fuldstændighedens skyld bør nævnes, at foreningen således ikke kan og skal modtage
og opbevare politihistoriske effekter.
Henvendelser om sådanne effekter og materialer samt fotos henvises til Politimuseet, der
forventes at modtage og vurdere den politihistoriske værdi for eftertiden.

Foredragsvirksomhed.
Foredragsvirksomheden markedsføres via hjemmesiden, hvor der i øjeblikket er 18 vidt
forskellige foredrag, som man kan booke og arrangere.
Ønsker man at benytte et af de nævnte foredrag, skal man selv rette henvendelser til den
konkrete foredragsholder og aftale nærmere om tid, sted og pris samt eventuelt
omkostninger ved transport, forplejning og eventuelt logi.
For at få skabt større kendskab og interesse, vil de enkelte foredrag fremover med jævne
mellemrum blive eksponeret via Facebook.

Historiske Dage 2018.
Under ”Historiske Dage 2018” i Øksnehallen i København i marts måned havde Foreningen
en stand og var på scenen med et oplæg om; Politiets uniformer gennem tiderne.
Arrangement på såvel scenen som omkring standen var vellykket. Foruden gode samtaler
med det historisk interesserede publikum, var der også smagsprøver på Citronmånen, der
netop i 2018 havde 50 års jubilæum.
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Arrangementet havde også medlemmernes interesse, idet godt 80 medlemmer med
ægtefælle, samlever eller kæreste tog imod Foreningens tilbud om gratis billetter med fri
adgang.

Historiske dage 2019.
Bestyrelsen har allerede besluttet at følge op på succesen og derfor vil der blive tilbudt gratis
adgang til Historiske Dage 2019 i Øksnehallen søndag den 31. marts for medlemmerne
sammen med ægtefælle, samlever eller kæreste.
Her kan man sammen med Politihistorisk Forening ”køre” gennem 100 års historie på og
med politiets køretøjer. ”Turen” vil byde på tekniske forklaringer og anekdoter om
patruljevogne og politibiler samt motorcykler gennem tiderne.
Umiddelbart efter generalforsamlingen udsendes nærmere - herunder hvordan man tilmelder
sig.

Medlemsmøder om ”Tibet-komplekset”.
Medlemsarrangement om ”Tibet-komplekset”, der blev afholdt den 20. juni på Københavns
Universitet, blev ligeledes særdeles godt modtaget, idet 135 medlemmer og andre
interesserede havde tilmeldt sig arrangement.
Advokat Torben Koch indledte med en yderst interessant fremstilling af sagens mange
kompleksiteter, hvilket gav den ønskede debat med perspektiver, der alt andet lige gav
anledning til alvorlig eftertanke - også i forhold til myndighedernes og politiets historie.

Efter den store interesse blev bestyrelsen enig om at tilbyde et tilsvarende arrangement i
Nordjylland, nærmere bestemt på Rold StorKro torsdag den 4. oktober 2018. Interessen var
imidlertid for ringe til at arrangementet kunne gennemføres.
Aflysningen gav anledning til flere lidt frustrerede henvendelser - blandt andet fra
Politiforeningen i Midt- og Vestjylland, der nok mente, at de sammen med IPA.s lokalafdeling
kunne skabe tilstrækkelig interesse for et fyraftenmøde, hvis Politihistorisk Forening ville
gentage tilbuddet fra Rold StorKro - og sådan at man lokalt, det vil sige Politiforeningen
sammen med IPA, stod for forplejning efter mødet. Denne udfordring imødekom bestyrelsen.
På den måde blev der med stor succes gennemført et medlemsmøde om ”Tibet-komplekset”
i Holstebro torsdag den 22. november 2018, hvor 88 tilmeldte sig foredraget og den
efterfølgende spisning.
Det vellykkede arrangement og ikke mindst konceptet har givet anledning til, at bestyrelsen
positivt overvejer, om det er måden at få skabt den nødvendige interesse vest for Storebælt.

5

Store Flyvedag.
Bestyrelsens deltagelse i august under ”Store Flyvedag” i Værløse var ligeledes en succes.
Ikke mindst fordi Foreningens stand sammen med engagerede ”ældre” færdselsbetjente og
gamle politimotorcykler var et stort trækplaster for rigtig mange børn og forældre, hvilket gav
gode kontakter og samtaler om politiets ve og vel!
I 2019 afholdes arrangementet lørdag den 24. august, hvor bestyrelsen positivt vil overveje
at deltage – og tilbyde gratis adgang for medlemmerne.

Politiets mindedag den 19. september.
Foruden mange gode og respektfulde markeringer af politiets mindedage rundt om i landet,
er Rigspolitiets mindehøjtidelighed siden indvielsen af ”Mindestedet” på Polititorvet den 5.
oktober 2017, nu lagt i faste rammer. Her æres og mindes de dræbte nu på politiets
mindedag den 19. september af inviterede pårørende og centrale personer – herunder
justitsministeren og rigspolitichefen samt repræsentanter fra rigspolitiet, politikredsene,
organisationerne - herunder Politiforbundet og Politihistorisk Forening.
Politihistorisk Forening har traditionen tro også deltaget under mindehøjtideligheden ved
Helligåndskirken i København sammen med Neuengammeforeningen.

Samarbejdet med Politimuseet og Rigspolitiet.
Det er fortsat bestyrelsens ønske, at Foreningen og medlemmerne bliver betragtet som en
slags ”fanklub”, hvor der kan ske gensidig information om arrangementer og aktiviteter via
vores respektive platforme og netværk.
Det er et skridt i den rigtige retning, at den vakante plads i bestyrelsen til en repræsentant fra
Politimuseet / Rigspolitiet nu er besat. Det åbner nye og bedre muligheder for et tættere
samarbejde, hvilket er meget tilfredsstillende.
Det glæder også bestyrelsen, at Politimuseet har øget sit besøgstal: Det kan og vil
Foreningen naturligvis ikke tage æren for, men en fælles indsats vil alt andet lige øge
interessen for politihistorien og dermed museet.
Rigspolitichefen har imødekommet bestyrelsens ønske om et møde med henblik på at
evaluere tiden siden opløsningen af Politihistorisk Selskab for godt og vel 5 år siden – samt
for at drøfte de udfordringer og perspektiver, som vi hver især har haft siden og fremadrettet.
Under det gode og konstruktive møde i november måned, blev der givet håndslag på, at
rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg og Politihistorisk Forening hver især fra de respektive
platforme vil arbejde for at skabe og bevare interessen for politiets historie i et konstruktivt
samarbejde mellem Politimuseet / Rigspolitiet og Foreningen.
Som afslutning på mødet tildelte Jens Henrik Højbjerg foreningen 10.000 kr., som en særlig
påskønnelse af Foreningens indsats.
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Støtte til forskning.
Under beretningen sidste år blev det oplyst, at Foreningen lever op til formålet om at støtte
relevant forskning, idet bestyrelsen havde imødekommet en ansøgning fra Det Juridiske
Fakultet om medfinansieringen af et ph.d. stipendium, der har til formål at forske i
politiklageordningen.
I løbet af beretningsperioden er det nødvendige økonomiske grundlag skabt, således at
forskningsprojektet realiseres. Det betyder, at Foreningen årligt fra 2018 støtter projektet
med 50.000 kroner over en 3 årig periode, det vil sige i 2018, 2019 og 2020.

Særlige medlemstilbud.
Foruden de omtalte medlemsmøder- og arrangementer arbejder bestyrelsen på at skabe
andre og flere medlemstilbud, hvor Foreningens medlemmer med ægtefælle, samlever eller
kæreste kan få gratis adgang efter samme princip som til Politimuseet.
I det omfang der ikke kan opnås enighed om gratis adgang hos relevante museer,
samarbejdspartnere eller interessenter, forsøger bestyrelsen at få rabat og / eller købe
”fribilletter”, som stilles til rådighed efter nærmere retningslinjer, som konkret fremgår af
hjemmesiden.
I den forbindelse er der indtil videre aftaler med følgende;
Frøslevlejrens Museum, Lejrvejen 83, 6330 Padborg
Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum, Skydebanevej 22, 9000 Aalborg
Springeren - Maritimt Oplevelsescenter i Aalborg (tidligere Aalborg Søfarts- og Marine
Museum) Vestre Fjordvej 81, 9000 Aalborg.

Efter samme princip har der i beretningsperioden været tilbud om at deltage i følgende
arrangementer:
”Person, politi- og Privathed” på Københavns Universitet den 26. oktober 2018.
”Dansk efterretningshistorie 1914 - 1945” på Svanemøllens Kaserne den 19. november
2018

Lignende initiativer og tilbud vil bestyrelsen videreføre i 2019 - eksempelvis;
”Historier fra den danske efterretningshistorie” på Svanemøllens Kaserne den 8. april 2019.
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Afslutning.
Det var bestyrelsens beretning, der også indeholder perspektiver for det fremtidige arbejde.
Bestyrelsen er naturligvis åbne overfor dialog og relevant inspiration om Foreningen virke,
men vi håber samtidigt, at forsamlingen vil huske, at arbejdet i Foreningen og bestyrelsen er
baseret på velvillighed og den frivillige arbejdskraft, der kan mobiliseres til de forskellige
arrangementer og projekter.

Afslutningsvis vil jeg benytte lejligheden til at takke følgende;
Claus Hansen fra PFA, der grundet ombygning ikke havde mulighed for at hjælpe os på
sædvanlig vis med lokaler til generalforsamlingen. Han har til gengæld på vegne af PFA
givet tilsagn om at støtte arrangementet i dag med et pænt beløb.
Politiforbundet for velvilligt at stille mødefaciliteter m.v. til rådighed i forbindelse med
bestyrelsens møder.
Popermo for hjælp til trykning af medlemskort
Politimuseet for historiske råd og bistand samt lån af effekter, når der er behov.
Rigspolitichefen for håndslaget på, at vi også fremover fra vores respektive platforme vil
arbejde for at skabe og bevare interessen for politiets historie i et konstruktivt samarbejde samt ikke mindst tak for den særlige påskønnelse til Foreningen i form af et kontant beløb.
Sidst, men ikke mindst, vil jeg benytte lejligheden til at takke bestyrelsen og webredaktørerne
for et godt og konstruktivt samarbejde, hvor vi har inspireret hinanden til i enighed at
realisere det, som vi har ment vil gavne politihistorien og som sådan have medlemmernes
interesse.

På bestyrelsen vegne
Hans Bundesen
formand
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