Referat fra generalforsamling i Politihistorisk Forening torsdag den 28. februar
2019 kl. 1500 i Center for Ledelse, Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København Ø.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab:
a) Regnskab.
b) Budget 2019.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg til bestyrelsen, herunder suppleanter.
På valg er:
a) Formand:
Hans Bundesen - modtager genvalg.
b) Kasserer:
Camilla Laumann - modtager genvalg.
c) 1 bestyrelsesmedlem:
Karsten Petersen - genopstiller ikke.
d) 2 suppleanter:
Mette Volquartzen og Torben Nilaus Jensen - modtager nyvalg/genvalg.
7. Valg af 2 revisorer: Torben Juul Andersen og Alex Kugelberg - modtager genvalg.
8. Eventuelt.

Ad. 1. Valg af dirigent.
Hans Bundesen bød som foreningens formand velkommen til generalforsamlingen og foreslog
Frode Ziebell Olsen valgt til dirigent.
Frode Ziebell Olsen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i
overensstemmelse med vedtægterne.
I generalforsamlingen deltog 37 medlemmer.
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Ad. 2. Bestyrelsens beretning.
Hans Bundesen aflagde bestyrelsens beretning for året 2018. Fra beretningen, der udlægges
på Foreningens hjemmeside, kan nævnes:
- Vedtægterne åbner mulighed for et tættere samarbejde mellem Politimuseet/Rigspolitiet
som kan udpege et medlem til bestyrelsen ligesom Politiforbundet. Dette blev realiseret i nov.
2018 hvor lederen af Rigspolitiets Kommunikationsafdeling, Anders Frandsen, hvorunder
museet hører blev medlem af bestyrelsen.
- Politiforbundet stiller ofte velvilligt mødefaciliteter til rådighed for bestyrelsesmøder. Der er
afholdt 9 bestyrelsesmøder, hvor suppleanterne kan deltage.
- Medlemstallet har de senere år været faldende, fra1559 i 2017 til 1445 i 2018. Interessen fra
nyansatte og unge i politiet er ikke så udpræget som tidligere, mens interessen fra andre
udenfor politiets rækker er svagt stigende.
- EU's forordning om bedre beskyttelse af persondata ( GDPR) er implementeret i Foreningen
og Foreningens politik vedrørende forordningen fremgår af Foreningens hjemmeside.
- De fleste medlemmer har opgivet mailadresser hvilket muliggør hurtig, effektiv og billigere
kommunikation. Det er vigtigt at politiansatte ved pensionering oplyser deres private
mailadresse og at der ved adresseændringer m.v. giver meddelelse til Foreningen.
- Facebook og hjemmesiden er vigtige redskaber i medlemskommunikationen. Der er indlagt et
betydeligt antal artikler på hjemmesiden, oplysninger om foredragsholdere m.v. .
Hanne Simonsen har fra okt. overtaget administrationen af facebook hvor aktiviteterne er
stigende.
- Foreningens arkivalier opbevares i depotrum under Polititorvet som Rigspolitiet velvilligt har
stillet til rådighed. Foreningen har ikke mulighed for at modtage og opbevare politihistoriske
effekter. Henvendelse om sådanne effekter skal rettes til Politimuseet.
- Foreningen deltagelse i Historiske Dage i Øksnehallen i Kbh. var vellykket og Foreningen var
på scenen med en præsentation om politiets uniformer gennem tiderne. Godt 80 medlemmer
havde taget imod Foreningens tilbud om gratis billetter.
- Foreningen deltager i Historiske Dage 2019 med stand og indlæg om politiets motorkøretøjer
gennem tiderne. Som sidste år tilbud om gratis billetter viderefores. Der udsendes nærmere
information herom kort efter generalforsamlingen.
- Medlemsarrangementet om ”Tibet-komplekset” på Kbh. Universitet i juni blev særdeles godt
modtaget, idet 135 medlemmer og andre interesserede havde tilmeldt sig.
- Et tilsvarende arrangement med 88 tilmeldte blev gennemført i Holstebro/Midt-og
Vestjyllands Politi. Politiforeningen og IPA stod for spisningen efter mødet.
- Foreningen deltog i Store Flyvedag på Flyvestation Værløse hvor ældre og nyere
politimotorcykler vakte stor interesse. Foreningen overvejer positivt at deltagelse i
arrangementet i 2019, nærmere bestemt lørdag den 24. august.
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- Politiets mindedag er nu lagt i faste rammer den 19. sept. på ”Mindestedet” på Polititorvet
hvor pårørende, justitsministeren, rigspolitichefen, politikredsene, Politiforbundet og
Politihistorisk Forening deltager. Foreningen deltager endvidere i mindehøjtideligheden ved
Helligåndskirken sammen med Neuengammeforeningen.
- Under et møde med rigspolitichefen i nov. var der enighed om at skabe og bevare interessen
for politiets historie i et konstruktivt samarbejde mellem Rigspolitiet/Politimuseet og
Foreningen.
Som en påskønnelse af Foreningens indsats tildelte rigspolitichefen Foreningen 10.000 kr.
- Foreningen støtter økonomisk et ph.d. stipendium om politiklageordningen med 50.000 kr.
årligt i 2018, 2019 og 2020.
Som medlemstilbud er der indgået aftale om gratis adgang til enkelte museer og bestyrelsen
arbejder med køb af fribilletter til museer der kan stilles til rådighed for medlemmerne.
Nærmere vil fremgå af Foreningens hjemmeside. Der har i 2018 været tilbud om deltagelse i
arrangementer på Kbh. Universitet og Forsvarsakademiet.
- Formanden takkede afslutningsvis:
- PFA ved Claus Hansen for ”husly” til generalforsamlinger. På grund af ombygninger var det
ikke muligt i år, men PFA har i stedet ydet økonomisk støtte til generalforsamlingen.
- Politiforbundet for mødefaciliteter.
- Popermo for trykning af medlemskort.
- Politimuseet for råd og bistand.
- Rigspolitichefen for samarbejde og økonomisk påskønnelse af Foreningens virke.
- Foreningens bestyrelse og webredaktørerne for godt og konstruktivt samarbejde.

Beretningen gav anledning til spørgsmål om ”reklamering” for Foreningen. Det blev herunder
oplyst, at information om Foreningen hidtil indgår i Politiforbundets omtale af Foreningen til
nyansatte.
Anders Frandsen oplyste endvidere, at Rigspolitiets Kommunikationsafdeling nærmere vil
undersøge i hvilket omfang de kan informere om Museets og Foreningens aktiviteter.

Ad.3. Regnskab og budget 2019.
Kasserer Camilla Laumann fremlagde regnskab for 2018 og budget 2019. Overskud på
regnskab ca. 80.000 kr. Foreningens formue ca. 670.000 kr. og et balanceret budget for 2019.

Ad.4. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
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Ad. 5. Fastsættelse af kontingent.
Tilslutning til forslag om uændret kontingent - 240 kr. årligt.

Ad. 6. Valg til bestyrelsen, herunder suppleanter
Hans Bundesen og Camilla Laumann blev genvalgt som henholdsvis formand og kasserer.
Mette Volquartzen blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.
Torben Nilaus Jensen blev genvalgt som suppleant. Som ny suppleant blev Tina Røssel valgt.

Ad. 7. Valg af 2 revisorer.
Torben Juul Andersen og Alex Kugelberg blev genvalgt.

Ad. 8. Eventuelt.
Hans Bundesen ønskede ny- og genvalgte til lykke – ligesom han takkede for genvalget.
Han rettede en særlig tak til Karsten Petersen der gennem efterhånden mange år har været en
trofast del af bestyrelsen, hvor han har været referent med velovervejede indlæg og
synspunkter, ligesom han altid beredvilligt har stillet dig til rådighed under de eksterne
arrangementer.
Hans Bundesen takkede afslutningsvis dirigenten, der afsluttede generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen holdt Adam Diderichen et interessant og underholdende foredrag
om ”Mc Donaldiceringen af dansk politi”.
20 eksterne interesserede ikke medlemmer havde taget imod invitationen til at overvære
foredraget via Biletto.dk.

Karsten Petersen

Frode Ziebell Olsen

For referat

Dirigent

.
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