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Referat fra generalforsamling i Politihistorisk Forening tirsdag den 27. 

februar 2018 kl. 1500 i PFA pension, Sundkrogsgade 4, 2100 Kbh. Ø. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Regnskab: 

a) Regnskab. 

b) Budget 2018. 

4. Indkomne forslag. 

5. Fastsættelse af kontingent. 

6. Valg til bestyrelsen, herunder suppleanter: 

På valg er: 

a) 1 bestyrelsesmedlem: 

Frank Bøgh er villig til genvalg. 

b) 1 bestyrelsesmedlem: 

Henrik Stevnsborg er villig til genvalg. 

c)  2 suppleanter: 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Mette Volquartzen og Torben Nilaus Jensen. 

7. Valg af 2 revisorer: Torben Juul Andersen og Alex Kugelberg, begge er villige 

til genvalg. 

8. Eventuelt. 

 

Ad. 1. Valg af dirigent. 

Hans Bundesen bød som foreningens formand velkommen til generalforsamlingen og 

foreslog Frode Z. Olsen valgt til dirigent. 

Frode Z. Olsen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt 

i overensstemmelse med vedtægterne. 

I generalforsamlingen deltog 24 medlemmer. 
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Ad. 2. Bestyrelsens beretning. 

Hans Bundesen afgav beretning om 2017. Fra beretningen, der er lagt på Foreningens 

hjemmeside, kan nævnes: 

- Vedtægtsændringerne vedtaget på generalforsamlingen i 2017 åbnede mulighed for 

et tættere samarbejde med Politimuseet, ved at museet ligesom Politiforbundet, kan 

udpege et medlem til bestyrelsen. Posten er dog ikke besat. 

- Regnskabsfunktionen og medlemsadministrationen varetages af Camilla Laumann, 

der er kasserer og medlem af bestyrelsen. 

- Medlemstallet er faldende, fra 1757 i 2015 til 1559 ved udgangen af 2017. 

- Kommunikation til medlemmerne sker som udgangspunkt via mail, Foreningens 

hjemmeside og Facebook. 

- Foreningen har nu fået arkivplads under Polititorvet 14 (Rigspolitiet). 

- Der udsendes ikke længere boggave som følge af meget store portoomkostninger. 

Bestyrelsen arbejder med medlemstilbud i form af rabat/fri adgang til en række 

museer. Til Historiske dage 10 og 11. marts er der indkøbt et 75 fribilletter som 

medlemmerne er tilbudt via mail. 

- Foreningen deltog i Historiske Dage 2017 og var repræsenteret på Politiforbundets 

Kongres i april 2017 og arrangerede i november 2017 et foredrag og debat om ”Privat 

efterforskning, overvågning og detektivarbejde i en gråzone.” 

- Foreningen har spillet en aktiv rolle i etableringen af mindestedet ”Stilhed” for 

dræbte politifolk siden 2. verdenskrig i forhallen til Rigspolitiets bygning på 

Polititorvet 14. 

- Afslutningsvis takkede formanden: 

PFA v/Claus Hansen for sponsorrat og for velvilligt at stille lokaler og traktement til 

rådighed for foreningen. 

Politiforbundet for mødefaciliteter. 

POPERMO for trykning af medlemskort. 

Politimuseet for råd og bistand, lån af uniformer m.v. 

Rigspolitiet for foreningens deltagelse i arbejdet med mindestedet og plads til 

Foreningens arkiv. 

Bestyrelsen for et engageret og konstruktivt samarbejde. 
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Beretningen gav Bo Jonasson anledning til at bemærke, at han fandt 

kommunikationen til medlemmerne ikke bør ske via hjemmesiden, men på anden vis, 

mail f.eks. 

Jan Kofoed fandt derimod kommunikation via hjemmesiden var godt idet 

medlemmerne hermed kom til at kende og bruge hjemmesiden. 

Bo Jonasson rejste spørgsmålet om tilbud til medlemmerne om at hente en boggave. 

Hans Bundesen fandt ikke denne ”mellemløsning” praktisabel. Alternativet til 

boggaven var som nævnt i beretningen andre medlemstilbud. 

 

Ad. 3. Regnskab. 

Camilla Laumann fremlagde regnskab 2017 og budget 2018 der ikke gav anledning 

ril bemærkninger. Overskud på regnskab er ca. 166.000 kr. og foreningens formue ca. 

589.000 kr. 

 

Ad. 4. Indkomne forslag. 

Ingen indkomne forslag. 

 

Ad. 5. Fastsættelse af kontingent. 

Forslag om uændret kontingent blev vedtaget. 

 

Ad. 6. Valg til bestyrelsen herunder suppleanter. 

Frank Bøgh og Henrik Stevnsborg genvalgt til bestyrelsen. 

Mette Volquartzen og Torben Nilaus Jensen genvalgt som suppleanter. 

 

Ad. 7. Valg af 2 revisorer. 

Torben Juul Andersen og Alex Kugelberg genvalgt som revisorer. 

 

Ad. 8. Eventuelt. 

Intet under dette punkt. 
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Efter generalforsamlingen holdt Gunhild Agger, professor i mediehistorie på Aalborg 

Universitet, et informativt og underholdende foredrag om hvordan politiet er 

fremstillet i medierne gennem tiderne. 

Også ikke medlemmer kunne overvære foredraget gennem tilmelding via www. 

Billeto.dk. Ca. 30 havde tilmeldt sig. 

 

For referat     Dirigent 

 

Karsten Petersen    Frode Ziebell Olsen 

 

 

 

 

 

 

 

 


