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Medlemsorientering - august 2020. 

 
 
Kære medlem. 
 
Foreningen har siden generalforsamlingen i februar måned i lighed med andre både offentlige 
og private organisationer været ramt af de begrænsninger, som følger af Coronaen.  
Det har beklageligvis betydet, at vi i bestyrelsen ikke har haft mulighed for at realisere de 
aktiviteter og gratis medlemsarrangementer som ellers var planlagt inden sommerferien. 
 
Der er nu et nogenlunde begrundet håb om, at de forskellige restriktioner gradvis lempes og 
derfor har bestyrelsen på sit første møde efter sommerferien drøftet forskellige gratis 
medlemsarrangementer- og aktiviteter, som det er hensigten at tilbyde hver måned året ud.  
 
Det handler om følgende medlemsaktiviteter- og aktiviteter; 
 

Omvisning på Egholm Museum søndag den 30. august jfr. vedhæftede gratis tilbud. 
 
Mindearrangement på Polititorvet 19. september for inviterede. 

 
Mindehøjtidelighed sammen med Neuengammeforeningen ved Helligåndskirken 19. 
september kl. 19, hvor alle er velkommen.  

 
Foredrag om ”Privatisering af politiet” - torsdag den 24. september på Københavns 
Universitet.   

 
Foredrag om den såkaldte ”Ubådssag” - tirsdag den 20. oktober i København. 
 
Temamøde om politiuddannelsen - november  
 
Gratis omvisning i ”Den gamle By” i Aarhus - december. 

 
 
I øvrigt henledes opmærksomheden på følgende generelle gratis medlemstilbud; 
 
Politimuseet, Fælledvej 20, 2200 København N - medlemskortet giver gratis adgang sammen 
med nærmeste familie, det vil sige ægtefælle/samlever/kæreste og børn under 18 år. 
Nærmere oplysninger om museet; www.politimuseum.dk 
 
Nyboders Mindestuer, Sankt Pauls Gade 24, 1313 København - medlemskortet giver gratis 
adgang med ægtefælle, samlever eller kæreste.  Åbent hver søndag kl. 11 – 14. 
Nærmere oplysninger om museet; www.nybodersmindestuer.dk 
 
 
 

http://www.politimuseum.dk/
http://www.nybodersmindestuer.dk/
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Frøslevlejrens Museum, Lejrvejen 83, 6330 Padborg - fri billet med gratis adgang med 
ægtefælle, samlever eller kæreste. Billetter kan i go’ tid rekvireres via mail bundesen@privat.dk 
eller foreningens telefon 20 42 19 30.  
Nærmere oplysninger om museet; www.froeslevlejren.dk 
 
Øhavsmuseet i Faaborg - Arresten - fri billet med gratis adgang med ægtefælle, samlever 
eller kæreste. Billetter kan i go’ tid rekvireres via mail bundesen@privat.dk eller foreningens 
telefon 20 42 19 30.  
Søg nærmere oplysninger om museet; www.ohavsmuseet.dk 
 
 
 
 
Følgende giver medlemsrabat; 
 
Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum, Skydebanevej 22, 9000 Aalborg, giver rabat - 20 
% ved fremvisning af medlemskort.  
Nærmere oplysninger om museet; www.forsvarsmuseum.dk 
 
Springeren - Maritimt Oplevelsescenter i Aalborg (tidligere Aalborg Søfarts- og Marine 
Museum) Vestre Fjordvej 81, 9000 Aalborg, giver rabat - 20 % ved fremvisning af medlemskort. 
Nærmere oplysninger om oplevelsescentret; www.springeren-maritimt.dk 
 
 
Nærmere vil fremgå af hjemmesiden og Facebook samt direkte mail. 
 
 
Opmærksomheden henledes på, at arbejdsmailen normalt går ”tabt”, når man forlader 
arbejdsmarkedet og/eller man pensioneres fra politiet. Såfremt Foreningen ikke i forvejen har 
din private e-mailadresse, modtages en sådan med tak på Foreningens kontaktmail; 
politihistorisk.forening@gmail.com 
 
 
Foreningens generalforsamling 2021 er berammet til torsdag den 11. februar kl. 1730. 
Med det i forhold til tidligere senere tidspunkt har bestyrelsen imødekommet en opfordring fra 
generalforsamlingen om at holde mødet senere af hensyn til de medlemmer, der er på arbejde. 
På den måde håber bestyrelsen, at flere vil benytte sig af muligheden for at møde frem og øve 
indflydelse på foreningens fremtidige virke. 
 
Bestyrelsen håber i øvrigt, at du vil følge os på hjemmesiden og Facebook eller tage kontakt via 
mobiltelefon(svar) 20 42 19 30! 
 
 
På bestyrelsen vegne - og med ønsket om en fortsat go’ sommer. 
 
 
Hans Bundesen 
formand   
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