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Referat Generalforsamling i Politihistorisk Forening tirsdag den 21. september 

2021 kl. 17.30 i Codanhus, Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg. 

 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Regnskab: 
    a) Regnskab. 
    b) Budget 2021. 
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; 
    Mette Volquartzen - modtager ikke genvalg. 
    d) 2 suppleanter: 
    Torben Nilaus Jensen - Tina Røssel modtager genvalg. 
7. Valg af 2 revisorer. 
8. Eventuelt 

 

Formand Hans Bundesen (HB) bød velkommen. Der blev bl.a. informeret om GDPR 

og at billeder fra forsamlingen kan blive lagt på nettet. 

 

Ad 1; Valg af dirigent. 

Frode Z. Olsen blev valgt som dirigent. 

Ad. 2; Bestyrelsens beretning. 

HB aflagde bestyrelsens beretning og omtalte blandt andet; 

Bestyrelsens sammensætning, hvor Jørgen Jensen er gået på pension og 

hvor Mogens Heggelund er udpeget som Politiforbundets repræsentant. 

Covid-19 har begrænset antallet af bestyrelsesmøder.  

Et fald i medlemstallet på 83 til 1311 ved udgangen af 2020 trods tilgang 

af nye medlemmer, er fortsat en medlemsudvikling bestyrelsen gerne vil 
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stabilisere og om muligt øge. PHF ønsker at samtlige medlemmer overgår 

fra arbejdsmail til privat e-mail, samt at alle medlemmer får en sådan. PHF 

har fortsat 80 medlemmer, der ikke har en e-mailadresse.  

Hjemmesiden og Facebook indeholder fakta oplysninger om Foreningen; 

eksempelvis arrangementer, foredragsvirksomhed, 

medlemsarrangementer- og tilbud samt over 30 videnskabelige valide 

artikler. 

Især Facebook, der har forholdsvis mange følgere, er en aktiv måde at 

synliggøre Foreningen;  

       Bestyrelsen arbejder med muligheden for guidede omvisninger på 

       politimuseet for politiaspiranter, da de ikke længere får en omvisning under 

       uddannelsen på Politiskolen.  

       Initiativet, der både handler om politihistorie og synliggørelse af  

       Foreningen, har været vendt med politiskolens ledelse samt med lederen 

       af politimuseet. Begge har tilkendegivet et ønske om samarbejde. Corona  

       har imidlertid sat realiseringen i bero indtil videre. 

       I mellemtiden overvejes, hvordan Politiskolen i Vejle kan involveres.  

 

Bestyrelsen har efter en ansøgning om økonomisk støtte til et 

formidlingsprojekt haft en drøftelse om foreningens formål med hensyn til 

at støtte forskning. Ansøgningen faldt udenfor Foreningens formål, som 

det hidtil har været fortolket. Drøftelsen ændrer ikke ved, at Foreningen 

har og fortsat vil støtte relevant forskning.  

         Bestyrelsen har gjort sig overvejelser om at indsamle erindringer fra  

        ansatte i politiet. Initiativet og tankerne blev delt på Facebook uden 

        nævneværdig relevant respons.  

        For at projektet kan realiseres, skal der opstilles kriterier for udvælgelse og 

        kvalitet, herunder afgrænsning, ligesom indsamlingen skal systematiseres. 

        Derfor er bestyrelsen gået i tænkeboks og forsøger at hente inspiration fra  

        andre. 

 

                  Digitalisering af relevante artikler og foto fra Politihistorisk Selskabs  

                årsskrifter siden 1981 er et andet tiltag, som bestyrelsen i øjeblikket  

                undersøger om det praktisk og økonomisk er muligt at genskabe i  

                digitaliseret form, så artiklerne med foto eksempelvis kan bringes på  

                Foreningens hjemmeside og dermed ikke på i glemmebogen. 
 

Politisk er det besluttet at Rigspolitiet skal slankes, hvilet blandt andet 

betyder, at Politimuseet ved årsskiftet 2022 flyttes organisatorisk fra 

Rigspolitiet til Vestegnens Politikreds;  

Et ønske fra forsamlingen om, at Generalforsamling indkaldes senere på 

dagen, er imødekommet med en indkaldelse til kl. 1730 - måske skal 
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næste år være i Jylland? HB omtalte de forestående arrangementer, som 

umiddelbart efter generalforsamlingen sendes direkte til medlemmerne. 

Formanden takkede afslutningsvis samarbejdspartnerne; Politiforbundet, 

Popermo, Politimuseet og Rigspolitiet samt bestyrelsen og 

webredaktørerne for et godt og konstruktivt samarbejde, hvor han og 

bestyrelsen efter bedste evne har inspireret hinanden til at finde de bedste 

rammer for at skabe og bevare politiets historie. 

Beretning blev herefter sat under debat. 

 

Mogens Elchendorv takkede bestyrelsen for deres store arbejde og 

foreslog et foredrag ved politidirektør Kirsten Dyrmann om voldtægt og 

politiets håndtering heraf. Samt et forslag om Retsopgøret med 

spørgsmålet om folk fik domme uden hjemmel? Et foredrag ved evt. Ditlev 

Tamm.  

HB svarer, at PHF egentlig havde planlagt et arrangement om politiets 

grund- og videre uddannelse, men Politiforbundet kom i forkøbet. 

Retsopgøret vil positivt blive overvejet - oplagt et emne som 

bestyrelsesmedlem Henrik Stevnsborg også er optaget af.  

Jørgen Fischer indledte med en tak til bestyrelsen. Medlemstal 

bekymrende og ham. Foreslog at indhente inspiration fra Told- og 

Skatteforbundet, DK’s Lærerforening mm. Spørgsmålet var, om de også 

har en forening, der er adskilt fra museet? 

Mogens Elchendorv gav udtryk for, at det var en god ide at overflytte 

arkivalier til Rigsarkivet. Han spurgte, om man ikke igen kunne 

sammenlægge museet og foreningen? Og bør det ikke være under 

Rigspolitiet? 

HB svarede, at man relevante steder har gjort opmærksom på 

Foreningens bekymring ved at flytte museet til en politikreds. Der er ikke 

megen forklaring på hvorfor. Sammenlægning af museet og foreningen 

kommer henset til historien ikke til at ske. Der er og bør i øvrigt være et 

godt samarbejde parterne i mellem. Med hensyn til medlemsudviklingen 

bekymrer det som nævnt i beretningen også bestyrelsen og vi forsøger via 

vores medlemsarrangementer at ”fange” nye medlemmer ind – herunder 

også udenfor politiets regi eksempelvis studerende på universitet. Det er 

sværere med Politiskole-elever, men det arbejder vi også på via nævnte 

overvejelser om guidet omvisning på museet. PHF har ikke hentet 

inspiration fra de nævnte museer - endnu. 

John Jensen henledte opmærksomheden på politimotorcykler på hhv. 

Stubbekøbing og Egeskov.  
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Ad. 3a Regnskabet 2020.  

Camilla Laumann (CL) gennemgik regnskabet og nævnte, at Covid-19 naturligvis 

har præget regnskabet. Havde forventet nedgang i medlemmer. Udgangen af 

2020 var der et overskud på knap 65.000 kr., bl.a. som følge af ikke-afholdte 

arrangementer grundet Covid-19. 

Ad. 3b Budget 2021. 

CL fremlagde budgettet og nævnte, at Corona nedlukning i 2021 

naturligvis har påvirket de tal, der knytter sig til arrangementer, hvor der er 

et vist ”overskud”.  

HB præciserede, at ”overskuddet” ikke er tænkt som opsparing – 

tværtimod er ambitionen i bestyrelsen at anvende pengene til gavn for 

medlemmerne. 

Regnskab og budget blev godkendt. 

Ad. 4; Ingen indkomne forslag. 

Ad. 5; Kontingentet forblev uændret. 

Ad. 6; Valg til bestyrelsen – herunder suppleanter: 

a Hans Bundesen modtog genvalg som formand. 

b Camilla Laumann modtog genvalg som kasserer.  

c Torben Nilaus Jensen blev valgt som bestyrelsesmedlem i stedet for    

   Mette Volquartzen, der fratræder. 

 

d Tina Røssel blev genvalgt som suppleant. Michael Engell Olsen blev 

    nyvalgt som suppleant. 

 

 

Ad. 7; Valg af revisorer. 

Torben Juul Andersen og Axel Kugelberg blev genvalgt. 

 

Ad. 8; Eventuelt 

Ingen kommentarer fra salen.  

HB afslutter ved at sige farvel og tak til afgående bestyrelsesmedlemmerne Mette 

Volquartzen og Jørgen Jensen, sidstnævnte udpeget af Politiforbundet.  

HB takkede ligeledes dirigent Frode Z. Olsen.  

 

Mette Volquartzen                                                                    Frode Ziebell Olsen 

For referatet                                                                             Dirigent 


