
POLITIETS KUNSTFORENING              

KØBENHAVN 

  

Referat af den ordinær generalforsamling i Politiets Kunstforening – København 

mandag den 4. april 2022 kl. 16.00 på Teglholm Alle 1-3 (kantinen), 2450 København SV. 

 

Antal medlemmer:   232 aktive -   16 passive.   

Fremmødte:  89 medlemmer -  53 fuldmagter. 

  

Formanden, Jeanette Schou bød velkommen til forsamlingen. 

 

Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Henrik Møller Jacobsen, der blev valgt uden modkandidater. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og gennemgik dagsordenen. 

 

Formands beretningen: 

De sidste to år har for alvor været præget af corona og de dertil knyttede restriktioner. Så det er 

dejligt, at vi endelige kan mødes fysisk igen og få afviklet den årlige generalforsamling samt 

udlodning af kunst. 

Lad os håbe, at corona situationen fortsætter i den positive retning, således at vi ikke rammes af 

nye restriktioner og nye aflysninger i foreningslivet. 

 

Idet vi har været ramt af corona, kommer årets generalforsamling også til at forløbe lidt 

anderledes i år. Vi skal godkende 2 regnskaber, et for henholdsvis 2020 og et for 2021, samt 

udlodde kunst for to kunst år. 

Derfor kommer årets lodtrækning af kunst også til at foregår lidt anderledes i år.  

De sidste par år, har stået i oprydningens tegn.  



Jeg har som formand arbejdet intensivt med at få ryddet op i vores medlemsdatabase, da det var 

alvorligt tiltrængt. Idet vi er en kontingentforening, hvor medlemmerne hovedsageligt trækkes via 

lønnen, er der nogle udfordringer, når folk går på pension, udstationeres eller skifter tjenestested.  

Derudover er der arbejdet intensivt med at finde en løsning på vores distributionslister, som er en 

af vores vigtigste arbejdsredskaber, idet det er vores bindeled til medlemmerne. Vi har nemlig 

været hårdt prøvet af, at politiet løbende har fået opdateret deres software mv. 

Derfor er alle vores kontakter nu flyttet over i vores foreningsmail. På den måde undgår vi at 

involvere Koncern IT, hver gang et medlem skal slettes eller påføres den interne distributionsliste 

og vi undgår at oprette sideløbende lister for giromedlemmer eller for folk der ønsker anvende 

deres private mails. 

Hvis der sidder nogle medlemmer, som fremadrettet gerne vil have at foreningen kontakter dem 

via deres private mail, skal man sende en besked til foreningsmailen. 

Dertil skal jeg gøre opmærksom på, at det er meget vigtigt, at medlemmerne sørger for at give 

bestyrelsen besked, hvis man flytter enhed, især hvis man flytter til en af de lukkede afdelinger, 

statsadvokaten/rigsadvokaten eller udstationeres. 

I den forbindelse ændres jeres mailadresser eller helt lukkes. 

I år har vi også været udfordret af, at der er kommet nye internet browsere, efter man har lukket 

Internet Explore ned. Det har betydet, at der har været store udfordringer med at udsendelse af 

girokort til vores pensioneret medlemmer. 

Nedlukning har gjort at vores mailsystem ikke har kunne tale sammen med databasen, således at 

opkrævningerne kunne sendes automatisk. 

Det har betydet, at bestyrelsen er blevet enige om, at der skal indkøbes en ny PC med den 

nødvendige software. 

 

Lidt om foreningens kommende arrangementer: 

Vi har store forventninger til, at sommerturen bliver til noget i år. 

Sommerturen med kunstbesøg går i år til Midtjylland. Den planlægges til september måned. Den 

nærmere dato vil snart blive annonceret på hjemmesiden. 

 På første dagen går turen til Clausholm Slot ved Århus, hvor der vil væren en frokost og 

rundvisning på slottet. Derefter besøges Randers Kunstmuseum. Et besøg ved pensionisten Karsten 

i Uggelhuse, der fortæller historien om sivsko.  

På anden dagen går turen først til Gl. Estrup Slot, landbrugs & jagtmuseum. Efter frokosten på 

Auning Kro. Derefter fortsætter turen til Galleri Ryomgård. Herefter går turen via området ved 

Djurs sommerland og derefter til hotellet. 



På tredjedagen besøges Grenå Kunstmuseum og Galleri Dagmarmøllen. 

Inden turen går mod Sjælland besøges rest. Hvide Kok, hvor vi skal have pandekager eller 

æbleskiver. 

Informationer om tilmelding og betaling følger senere. Følg med på hjemmesiden. 

Bestyrelsen skal dog gøre opmærksom på, at rammes landet igen af corona restriktioner, er det 

medlemmerne selv, der må dække eventuelle tab. Foreningen gør det ikke. 

 

Bestyrelsen vil igen i år forsøge at arrangere et foredrag. 

I maj/juni måned vil der blive arrangeret en kunstrundvisning på Panum Instituttet og besøg i 

Mærsk Tårnet. 

Informationer og tilmelding sker på hjemmesiden m.v. 

 

Derudover skal jeg gøre opmærksom på, at foreningen er blevet tildelt fribilletter til 

Kunstudstillingen CPH Art Space 2022 på Docken Nordhavn (d. 15-17. april) og Creative Mind i 

Øksnehallen (d. 9-10. april) 

Der ligger informationer på foreningens hjemmesiden omkring bestilling og hentning af fribilletter. 

 

Lidt om fremtiden 

Bestyrelsen overvejer pt., hvordan man skal tiltrække flere medlemmer.  

Et forslag er, at passive medlemmer skal have mulighed for at blive fuldgyldige medlemmer af 

foreningen, mod at de betaler samme kontingent som aktive medlemmer. De får dermed samme 

rettigheder som aktive medlemmer og kan deltage i udlodningen. 

Bestyrelsen vil gerne høre de passive medlemmer, om det er noget, man kunne være interesseret i 

?. Hvis ikke der er stemning for det, vil bestyrelsen ikke arbejde videre med ideen, idet det kræver 

en vedtægtsændring. 

 

Derudover har bestyrelsen talt om, at der bør arrangeres kunstaktiviteter, hvor familien er i 

centrum. Derfor vil vi se på, om det er muligt at finde på nogle aktiviteter, hvor medlemmerne kan 

involvere deres børn eller børnebørn. 

Vi håber på, at det kan skabe interesse fra flere af vores unge kollegaer. 

 



Hvis der sidder nogen derude med nogle gode forslag til aktiviteter, så skriv endelig til bestyrelsen. 

 

Slutteligt, skal jeg på vegne af den øvrige bestyrelse og mig selv, ønske alle en god 

generalforsamling og held og lykke i forbindelse med lodtrækningen. 

 

Ingen medlemmer havde kommentarere til årets beretning, der blev enstemmigt godkendt. 

 

Økonomi – Kasseren aflægger revideret regnskaber. 

Kass. Torben Juul Andersen aflagde regnskaber: 

2020 

Indtægter på kr. 107.605,87  -  Udgifter på kr. 100.733,60  - Årets overskud kr. 6.872,27 

2021 

Indtægter på kr. 98.347,80  -  Udgifter på kr. 61.108,50  -  Årets overskud på kr. 37.239,30 

 

Årsagen til overskuddet på kr. 37.239,30 i 2021 regnskabet er på grund af der ikke har været 
muligt at finde og indkøbe kunst til foreningen bl.a. grundet nedlukning på gallerier m.v.  

Derfor vil der i den kommende sæson blive indkøbt kunst for beløbet, der vil blive udloddet ved 
næste års generalforsamling. 

 

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger af forsamlingen. 

 

Indkomne forslag. 

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til behandling. 

 

Fastsættelse af kontingent. 

Kassereren anbefalede fastholdelse af kontingent, der er 35 kr. pr. måned. 

Godkendt af forsamlingen. 

 

Valg i henhold til vedtægterne. 

 

- Jeanette Schou – formand – genvalgt. 
- Torben Juul Andersen – kasserer – genvalgt. 
- Ingelise Hviid – bestyrelsesmedlem – genvalgt. 
- Lars Eriksen – bestyrelsesmedlem – genvalgt. 



- Bestyrelsessupplant – Hugo Rasmussen – ønsker ikke genvalg.  Tonny Petersen, 
Københavns Politi  opstillede og blev valgt. 

- Regnskabskontrollant – Jan Ejler – ønsker ikke genvalg. Preben Johannesen, Københavns 
Politi opstillede og blev valgt. 

- Regnskabskontrollant, Jens Brunsgaard – ønsker ikke genvalg. Vibeke Askegaard N. Snedker 
opstillede og blev valgt. 

 

 

Lodtrækning af indkøbte kunstværker for 2020 og 2021 samt ekstra trækninger. 

Formanden gennemgik proceduren for lodtrækningen, der blev godkendt af forsamlingen. 

Lodtrækningen af indkøbte kunstværker samt ekstratrækning blev gennemført. 

 

Eventuelt. 

 

Nyvalgt supplant, Tonny Petersen rettede et spørgsmål til formanden omkring, hvorledes det var 
muligt at blive en del af indkøbsudvalget. 

Formanden oplyste hertil, at det er personer i bestyrelsen der varetager disse poster.   

 

Formanden takkede de fremmødte for interessen for foreningen samt for god ro og orden under 
generalforsamlingen.  

 

 

  Jeanette Schou  Lars Eriksen 
Formand    Referent 

 
 
  

  

 


