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Generalforsamling.
Politihistorisk Forening afholder generalforsamling torsdag den 27. februar 2020 kl. 15.00
på CfL Center for Ledelse, Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København Ø.
Generalforsamlingen holdes mødelokalet; St. Vejerbod lige ved siden af receptionen.
S-tog og regionaltog kører til Østerport Station, hvorfra der er 5 minutters gang til Toldboden.
Der er 90 gratis P-pladser.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab:
a) Regnskab.
b) Budget 2020.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg til bestyrelsen, herunder suppleanter.
På valg er:
a) 1 bestyrelsesmedlem:
Frank Bøgh modtager genvalg.
b) 1 bestyrelsesmedlem:
Henrik Stevnsborg modtager genvalg.
c) 2 suppleanter:
Torben Nilaus Jensen og Tina Røssel modtager genvalg.
7. Valg af 2 revisorer: Torben Juul Andersen og Alex Kugelberg modtager genvalg.
8. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest
torsdag den 13. februar på formandens e-mail: bundesen@privat.dk. Til orientering lægges
forslag fra medlemmerne på foreningens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen.
Der er adgang til mødelokalet fra kl. 14.30, hvor der vil være en forfriskning.
Foredrag:
Efter generalforsamlingen er der foredrag, hvor tidl. politiinspektør Bent Isager Nielsen, der
fortæller om FORBRYDELSEN med udgangspunkt i hans erfaringer som drabschef og forfatter
til bogen; Man jager et bæst og fanger et menneske, en erindringsbog med fokus på personlige
erfaringer og refleksion om udviklingen i kriminaliteten her i landet.
Bent Isager Nielsen har endvidere været medforfatter til bøgerne; Efterforskerne - ondskab,
forbrydelse og straf samt; De syv dødsynder.
Foredraget fra kl. 16.30 - 18.00, er åbent for andre interesserede end foreningens medlemmer
og de skal tilmelde sig via www.billetto.dk. I den forbindelse kan der være et mindre
ekspeditionsgebyr, der betales ved tilmeldingen.
For andre interesserede vil der være adgang til foredraget og lokalet fra kl. 16.00, hvor der
serveres en forfriskning.
På bestyrelsens vegne – og med venlig hilsen
Hans Bundesen
formand

