
POLITIETS KUNSTFORENING KØBENHAVN  
 
Ordinær generalforsamling 2021 – UDSÆTTES  
 
Kære medlemmer, 
 
Det er sikkert ikke gået nogens næse forbi, at Danmark og omverdenen er hårdt ramt af Covid-19, som har 
resulteret i, at den danske regering, i samarbejde med Folketinget, har indført omfattende restriktioner, for 
at komme virussen til livs. 
 
Med det in mente har en enig bestyrelse besluttet af udsætte foreningens ordinære generalforsamling for 
2021. 
 
Bestyrelsen er fuldt opmærksom på, at foreningen, jævnfør vedtægterne § 7, er forpligtiget til at afholde 
den ordinære generalforsamling ved udgangen af februar måned, men idet Danmark står i en 
ekstraordinær situation, hvor det lovgivningsmæssigt ikke er tilladt at forsamles mere end 5 personer, er 
det ikke muligt at afholde en fysisk generalforsamling. 
 
Bestyrelsen har selvfølgeligt overvejet mulighed for at afholde en elektronisk generalforsamling, men idet 
foreningens generalforsamling normalvis har en længde på omkring 3 timer og indeholder udlodning af 
indkøbt kunst, finder bestyrelsen det mest hensigtsmæssigt at afvente en lempelse af nuværende 
restriktioner. 
 
Bestyrelsen vil selvfølgelig nøje holde øje med situationen og løbende vurdere, hvornår og om det 
overhovedet bliver muligt at afholde en fysisk generalforsamling i 2021. 
 
Hvis det, de næste 3 måneder, skulle vise sig, at der er lange udsigter til lempelse af nuværende 
restriktioner, må bestyrelsen tage stilling til, om foreningen skal ty til alternative muligheder for afholdelse 
af den ordinære generalforsamling og udlodning af kunstværker, dog uden mulighed for fysisk besigtigelse. 
 
I løbet af februar måned vil I på foreningens hjemmeside kunne se en liste over indkøbte kunstværker, 
www.politietskunstforening.dk. 
 
 
Desværre har Covid-19 også medført en aflysning af forenings årlige ture. Om det bliver muligt at arrangere 
ture i 2021 afhænger igen af lempelse af nuværende restriktioner. Vi kan kun krydse fingre for, at 
vaccinationsstrategien kommer til at forløbe som planlagt, således vi til august kan afholde den populære 
sommertur. 
 
 
Husk at indmeld mail- og adresseændring til: kontakt@politietskunstforening.dk 
 
 
Med venlig hilsen  
 
 
BESTYRELSEN 
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