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Referat fra Generalforsamling i Politihistorisk Forening tirsdag den 29. marts
2022 kl. 1730 i Codanhus, Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. bestyrelsens beretning
3. Regnskab:
A) Regnskab
B) Budget 2022
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg til bestyrelsen, herunder suppleanter.
På valg er:
a) 1 bestyrelsesmedlem:
Tina Røssel – modtager genvalg
b) 1 bestyrelsesmedlem
Henrik Stevnsborg – modtager genvalg
c) d) 2 suppleanter
Michael Engell Olsen – modtager (rettelig) ikke genvalg
7. Valg af 2 revisorer: Torben Juul Andersen og Alex Kugelberg.
8. Eventuelt.

Generalforsamlingen, der på grund af tekniske problemer først blev indledt kl. 1740,
talte 27 deltagere.

Formand, Hans Bundesen, glædede sig under velkomsten over tilgangen af nye
medlemmer, der var til stede.
Til gengæld var det med vemod, at han udtalte mindeord om Frank Bøgh, der blev
mindet og æret med 1 minuts stilhed.

Formanden nævnte, at der var relativ få måneder siden seneste generalforsamling i
september, hvor der også havde været restriktioner som følge af Corona.
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Herefter kom Hans Bundesen med praktiske oplysninger og orienterede om
Persondatalovgivningen inden han indledte selve generalforsamlingen med af foreslå
Frode Z. Olsen som dirigent.
Ad. 1)
Frode Z. Olsen blev valgt, hvorefter han konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt.
Ad. 2)
Formand Hans Bundesen fremlagde bestyrelsens beretning og omtalte blandt andet
bestyrelsens konstitution og sammensætning samt primære arbejde og formål med at
skabe og bevare interessen for politiets historie samt støtte relevant forskning.

Dette arbejde havde været begrænset af retningslinjer som følge af Covid 19.
Den politiske beslutning om at slanke Rigspolitiet har medført, at Politimuseet
administrativt fremover organisatorisk underlægges Vestegnens Politikreds., hvorfor
Anders Frandsen ikke længere kan repræsentere Rigspolitiet - og som sådan udtrådte
han af bestyrelsen.
I hans sted indtrådte politidirektør Kim Christiansen, der som nævnt fra årsskiftet havde
fået overdraget det overordnede ansvar for Politimuseet.
På den måde hilses Kim Christiansen velkommen i bestyrelsen - og vi ser i bestyrelsen
frem til et godt og konstruktivt samarbejde, der naturligvis også gælder relationen til
Politimuseet.
Trods bestyrelsens bestræbelser på at fastholde og udbygge medlemsunderlaget, må
det konstateres, at vi ikke lykkedes at fastholde medlemstallet – tvært imod er
medlemstallet beklageligvis faldet med 83 fra 1311 til 1228 ved årsskiftet.
Medlemmerne fordeler sig med 625 aktive eller ansatte, der betaler via Sprogforbundet
og 227 årsmedlemmer (såkaldte andre interesserede), der på anden måde opkræves
kontingent) samt 326 livsvarige medlemmer.
Den negative medlemsudvikling er naturligvis ikke tilfredsstillende - bestyrelsen vil
gennem forskellige medlemstilbud rundt om i landet prøve at stabilisere
medlemsopbakningen med fokus på de studerende – ikke mindst på politiskolerne.
Bestyrelsen hilser med tilfredshed, at flere medlemmer efterhånden har været så
venlige at oplyse en privat e-mailadresse, hvilket gør kommunikationen både hurtigere
og mere effektiv samt ikke mindst billigere.
Der skal fortsat foldes breve og klistres frimærker på til omkring 70 medlemmer. I runde
tal svarer det til godt 800 kroner pr. udsendelse. De omkostninger og arbejde kunne
bestyrelsen godt undvære.
I det hele taget er det vigtig, at vi hjælper hinanden med at holde medlemsregistret
ajour, hvis kontakt oplysningerne ændres, eller man mister medlemskortet.
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De sociale medier som hjemmesiden og Facebook anvendes i bestræbelserne på at
styrke kontakten til medlemmerne og synliggøre Foreningen.
Foreningen har det særlige privilegium at kunne udlægge historiske artikler, der
redigeres og valideres videnskabeligt i universitetsregi af Henrik Stevnsborg.
Hjemmesiden redigeres af Henrik Spuur, der i et godt og konstruktivt samarbejde
holder siden opdateret med såkaldte fakta oplysninger og bringer relevante opslag.
Foreningens Facebook, der er tilgængelig 24/7, er fortsat vokset med et stort antal
følgere. Det er medlemmer, der søger vore aktiviteter på nettet, men også andre, der
måske bare er interesseret i de artikler eller historier der lægges ud.
Hanne Simonsen, der har det daglige ansvar for administrationen af Facebook,
arbejder ligesom bestyrelsen i at få opslagene delt med endnu flere.
Foreningen støtter fortsat relevant forskning i politiets historie samt andre relevante
tiltag.
Således har der været ydet støtte til en lokalforening i det nordjyske med tilskud til
udstillingsmaterialer / giner.
Siden generalforsamlingen i september måned har der været følgende arrangementer
og tilbud til medlemmerne og andre interesserede;
Foredraget om ”Mørkelygten” i oktober her i Codanhus om; Sproget magt
kontra magten sprog, der var et tilløbsstykke og yderst interessant
Foredraget om ”Ubådssagen” i november måned på Rold Storkro blev også
godt modtaget.
Omvisningen i ”Den gamle By” i december blev gentaget med stor tilfredshed
blandt de knap 20 deltager.
I januar fulgte vi op på et ønske fra jer om at besøge Fængslet i Horsens med en
guidet omvisning, som knap 25 tog imod.
Historiske Dage 2022 i Øksnehallen, hvor Foreningen havde en stand og fra
scenen havde et tema Politiet til tiden; tænkt som en gennemgang af politiets
skiftende roller og opgaver i samfundet med udgangspunkt i uddannelsen og
uniformeringen. De forskellige uniformer danner således tidslinjen i fortællingen og
de respektive uniformer fra 1793 til i dag.
De generelle og særlige medlemstilbud fremgår af hjemmesiden.
Fremadrettet bestræber bestyrelsen sig på at skabe andre og flere medlemstilbud, hvor
Foreningens medlemmer med ægtefælle, samlever eller kæreste på landsplan kan få
gratis tilbud hver måned med undtagelse juli måned.
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På nuværende tidspunkt ser årsplanen ud som følger;
Foredrag og omvisning på Frøslevlejrens Museum (nu planlagt til den 14. maj)
Event - TimeWinder ved Hundested, der handler om; nostalgi til lands, til vands og i
luften (nu planlagt 4 til 6. juni / pinsen).
Flere omvisning på Politimuseet i august måned.
Politiets Mindedag på Polititorvet og mindearrangement ved Helligåndskirken
sammen med Neuengamme Foreningen 19. september.
Omvisning i ”Fængslet” i Horsens september måned.
Salon- debat i Codanhus om; Hvordan man kan forsvare en forbryde (nu planlagt til
6. oktober).
Foredrag om ”Tibetsagen” i det nordjyske i oktober måned.
Foredrag om; politiklageordninger gennem tiderne v/ Lea Kjærsgaard, hvis Ph.d.afhandling Foreningen har støttet.
Omvisning i ”Den gamle by” i Århus (nu planlagt til den 6. december).
Foredrag om ”Ubådssagen” vest for Storebælt i januar måned 2023
Generalforsamling med foredrag tirsdag den 28. februar 2023.
.

Invitationen til de nævnte arrangementer og eventuelt andre interesserede vil blive lagt
på hjemmesiden og mailet til medlemmerne med praktiske oplysninger – herunder
hvordan man tilmelder sig.
Bestyrelsen forventer ikke at den nævnte administrative omlægning i forhold til
Politimuseets får betydning for det gode og konstruktive samarbejde - tværtimod. På
den måde håber bestyrelsen, at Foreningen som ”fanklub” positivt og i fællesskab med
museet kan fremme interessen for politiets historie.
Formanden nævnte afslutningsvis, at bestyrelsen vedkendte sig et par hængepartier.
Blandt andet gav bestyrelsens udspillet på generalforsamlingen i september ikke
tilstrækkelig respons på, om det ville give mening at holde generalforsamlingen vest
for Storebælt?
Ønsket en ny historisk busrejse til koncentrationslejren i Buchwald var ikke glemt,
men har af gode grunde endnu ikke været et tema i bestyrelsen.
Bestyrelsen ønsker om at digitalisere relevante artikler og foto fra Politihistorisk
Selskabs årsskrifter var heller ikke glemt, men inden realisering e der et par
udstående tekniske samt praktiske spørgsmål, der skal klarlægges.
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Formanden afsluttede bestyrelsens beretningen med et tilsagn om, at bestyrelsen
naturligvis er åbne overfor dialog og relevant inspiration om Foreningen virke. Det er et
vilkår, at arbejdet i Foreningen og bestyrelsen er baseret på velvillighed og den frivillige
arbejdskraft, der kan mobiliseres til de forskellige arrangementer og projekter.
Hans Bundesen benyttede lejligheden til at takke følgende Politiforbundet for velvilligt
at stille mødefaciliteter m.v. til rådighed i forbindelse med bestyrelsens møder. Ligesom
mn velvilligt lader sig repræsentere i bestyrelsen.
Popermo for hjælp til trykning af medlemskort.
Rigspolitiet / Politimuseet for lige så velvilligt at lade sig repræsentere i bestyrelsen –
og for praktisk hjælp, historiske råd og bistand samt arkivplads og lån af effekter.
Sidst, men ikke mindst takkede formanden bestyrelsen og webredaktørerne for et
godt og konstruktivt samarbejde med gensidig inspiration til at skabe og bevare
interessen for politiets historie til gavn og glæde for Foreningens medlemmer.
Dirigenten satte herefter beretningen under debat.

Oliver Christensen tilbød sin hjælp til formidling via de sociale medier med foks på de
yngste medlemmer
Erik Stig Hansen stillede spørgsmål omkring generalforsamling vest for Storebælt. Han
var interesseret i at vide forholdet mellem medlemmer øst og vest for Storebælt.
Camilla oplyste, at forholdet nogenlunde var 25 % vest for og 75% øst for Storebælt.
Torben Kock holdt et indlæg om betydningen af politihistorien.
John Adam Jensen fortalte, at han som frivillig på Politimusset havde problemer med at
komme ind på Polititorvet 14, når han skulle hente uniformer og grej til de historiske
politimotorcykler. Hans måtte erkende, at Foreningen ikke havde bedre muligheder end
John.
Kaj Verner Larsen kom med forslag til turen til Buchenwald.
Beretningen blev herefter godkendt med akklamation

Ad. 3)
a) Camilla Laumann fremlagde regnskabet. Herefter var der debat om enkelte
punkter i regnskabet
Erik Stig Hansen stillede spørgsmål om porto. Camilla forklarede, at foreningen i 2021
havde brugt lidt ekstra, idet vi oftere havde sendt breve til de medlemmer, der af den
ene eller anden grund ikke havde en mailadresse. Det var dog foreningens intention at
mindske udsendelsen af almindelig post.
Jørgen Fischer stillede spørgsmål til foreningens konto i Danske Bank. Han mente, at
det ville være billigere at anvende Lån og Spar-Bank. Camilla oplyste ham om, at
udgifterne ville blive de samme, lige meget hvilken bank man foretrak. Beløbet i Danske
Bank var så ubetydeligt, at vi ikke kunne forvente nogen fordele.
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