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Kære medlem.

Politihistorisk Forening sender dig hermed de bedste ønsker om en rigtig glædelig jul
samt et godt nytår!
Det er Foreningens primære formål og bestyrelsens opgave at skabe og bevare interessen for
politiets historie. Bestyrelsens muligheder for at tilbyde de sædvanlige foredrag og
medlemsarrangementer har imidlertid været og er hæmmet af de forskellige retningslinjer og
anbefalinger som regeringen og myndighederne nødvendigvis må udstede for at begrænse
smittespredningen af Covid 19.
Det vil sige den fysiske kontakt og dialog med dig og medlemmerne beklageligvis har været
begrænset, men det er fortsat muligt for dig at følge bestyrelsesarbejdet via hjemmesiden og
Facebook, hvor der foruden de i tiden begrænsede gratis medlemsarrangementer og andre
tilbud også udlægges fakta oplysninger om Foreningen samt blandt andet videnskabelige
artikler, relevante fortællinger og anekdoter.
Følgerne af Facebook kan ligesom bestyrelsen glæde sig over, at der er en stor og øget
interesse for politiets historie, hvilket flere telefoniske henvendelser også tyder på.
Det er fortsat vigtigt, at du hjælper os med at holde medlemsregistreringen ajour. Det vil sige,
at du via hjemmesiden fortæller os om adresseændringer, e-mail (helst private) og eventuelt
telefonnummer, så du (bedst og billigst via e-mail) kan modtage de tilbud og det materiale, som
vi sender til dig.
Til orientering har bestyrelsen allerede besluttet gratis at tilbyde dig følgende som medlem;
•
•
•
•

Guidet omvisning på Politimuseet jfr. vedhæftede
Omvisning i ”Den Gamle By” i Aarhus jfr. vedhæftede.
Omvisning på Arbejdermuseet - lørdag den16. januar 2021. Nærmere følger senere.
Omvisning på Egeskov Slot - køretøjsmuseet lørdag den 8. maj 2021.

Generalforsamling;
Bestyrelens arbejde i øvrigt fremlægges til evaluering under den årlige ordinære
generalforsamling, der er berammet til afholdelse torsdag den 11. februar 2021 kl. 1730,
men som det ser ud i øjeblikket tages der forbehold, idet Covid 19 restriktioner og anbefalinger
kan betyde, at generalforsamlingen først kan gennemføres senere.
Det er aftalt, at der efter generalforsamlingen kl. 1930 - 2100 er foredrag v/ kriminalassistent og
forfatter Erland Leth Pedersen om ”Svend Staalgruppen” og ”Den nazistiske
Varulvebevægelse”.
Vi håber i øvrigt du vil følge os på hjemmesiden og på Facebook eller kontakte Foreningen via
mobiltelefon (svar) 20 42 19 30.
På bestyrelsens vegne ønsker vi dig en rigtig glædelig jul samt et godt nytår!
Hans Bundesen
Formand

