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Kære medlem.

Godt nytår!
Så fik vi sagt velkommen til 2021 og farvel til 2020, der på mange måder gerne må gå i
glemmebogen. Der stod Corona over det meste af sidste år, men lad os håbe og ønske, at det
bliver bedre i år.
De seneste udmeldinger fra Regeringen og myndighederne med flere restriktioner og konkrete
anbefalinger vil imidlertid også præge Foreningen og bestyrelsens arbejde i den kommende tid
- og måske måneder.
Det vil sige, at de planlagte aktiviteter, som jeg varslede i jule- og nytårshilsenen indtil videre og
af gode grunde er sat i bero.
Det gælder omvisning på; Politimuseet, Den Gamle By i Aarhus og Arbejdermuseet.
Arrangementer som forhåbentligt kan gennemføres på et senere tidspunkt.
Foreningens generalforsamling, der er berammet til afholdelse torsdag den 11. februar 2021
kl. 1730, kan henset til gældende restriktioner ikke varsles og afholdes som planlagt.
Når forholdene igen tillader det, vil der snarest muligt blive indkaldt til generalforsamling, hvor
det annoncerede foredrag om ”Svend Staalgruppen” og ”Den nazistiske Varulvebevægelse” v/
kriminalassistent og forfatter Erland Leth Pedersen om muligt opretholdes.
Med andre ord vil den fysiske kontakt og dialog med dig og de øvrige medlemmer fortsat og
indtil videre være begrænset. Det er imidlertid fortsat muligt for dig at følge bestyrelsesarbejdet
via hjemmesiden og Facebook, hvor du også kan finde fakta oplysninger om Foreningen samt
blandt andet videnskabelige artikler, relevante fortællinger og anekdoter.
Foreningen kan også kontaktes via mobiltelefon (svar) 20 42 19 30.
Jeg håber vi snart kan vinke farvel til Coronaen og igen sige goddag til et liv med social kontakt
og samvær om at skabe og bevare interessen for politiets historie.

På bestyrelsens vegne ønsker vi dig et godt nytår!
Hans Bundesen
Formand

