
POLITIETS KUNSTFORENING    

KØBENHAVN    Kunstner: Pól Skardenmi 

 
  

 

Referat af den ordinær generalforsamling i Politiets Kunstforening – København 
tirsdag den 28. februar 2023.  
  

Antal medlemmer: 225 - 12 passive 

Fremmødte: 81 medlemmer og 5. passive 

Fremsendte fuldmagter: 82  

 

Formanden, Jeanette Schou bød velkommen til forsamlingen. 

 

Bestyrelsesmedlem, Palle Lyngsø bød velkommen til: 

Foredragsholder, Svend Mathiasen, der indledte generalforsamlingen med en fortælling om Politiets 
Kunstforening` s opstart i efteråret 1983, hvor han ”såede et frø” ved tidl. kriminalinspektør Bent Ejlerskov 
som i forening med tidl. politidirektør Poul Eefsen var med til opstart af kunstforeningen. 

Historien omkring kunstforeningens logo ”Damen der stiger op fra paletten”, der er tegnet af tidl. 
kriminalinspektør Pedro M. Gauguin (Barnebarn af den før-impressionistiske maler Paul Gauguin), og som i 
øvrigt danner rammen for den skulptur, som kunstner og billedhuggeren, Markan Christensen, lavede til 
foreningens medlemmer ved 25. års jubilæum i 2009. 

Mathiasen underholdt også med hans karriere i narkotika afdelingen, og senere hans karriere som adm. 
direktør i DBU, Rådet for Større Sikkerhed og som medlem af Dragør Kommunalbestyrelse m.v. 

 

 

1. Valg af dirigent 

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

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og gennemgik dagsordenen. 

 

2. Formandens beretning. 

 
Kære medlemmer,  
Velkommen til årets generalforsamling i Politiets Kunstforening.  



Hvor er det dejligt, at vi endelig kan mødes uden diverse restriktioner og få afviklet vores årlig 
generalforsamling til normal tid.  
I år skal vi heldigvis kun godkende et regnskab og udlodde kunst for et år, selvom jeg var forbavsende 
overrasket over, hvor godt det gik sidste år med alle de kunstværker, og den ro og orden der var.  
 
Det sidste års tid er forløbet lidt mere roligt i forhold til oprydning i databaser, mailinglister, medlemslister 
mv. Men der er stadig ting, der skal gøres, da der er efterslæb efter flere år, hvor man ikke har været så 
konsekvent med registreringerne mv. Og vi som forening skal jo gerne leve op til GDPR.  
 
Desuden har vi investeret i en ny foreningscomputer, som jeg har givet mig et par ekstra grå hår, da der har 
været nogle udfordringer med at få den opsat med alle de nødvendige programmer mv. Men det var 
virkelig tiltrængt med en ny computer.  
Det har også resulteret i, at kontingentopkrævningerne til pensioneret medlemmer er blevet en smule 
forsinket. Men de skulle gerne være på plads nu. Pensioneret medlemmer, som ikke har modtaget en 
opkrævning, opfordres til at undersøge deres spamfilter. Hvis ikke I har modtaget opkrævningen, bedes I 
kontakte mig hurtigst muligt, idet jeg efter generalforsamlingen, i samarbejde med vores kasserer, vil 
begynde at følge op på, hvem der har betalt og udmelde medlemmer, der ikke har betalt inden for den 
anført tid. Vi sender ikke en reminder ud.  
  
Vi har det sidste års tid oplevet, at vores indmeldelsesformular er blevet misbrugt til phising, reklamer o.l., 
der så ud til at komme fra russiske og kinesiske sider.  
Det har blandt andet resulteret i, at der var indmeldelser fra nye medlemmer, som i første omgang blev 
overset, og der var generelt længere svartid til eksisterende medlemmer. Jeg var simpelthen nødt til at se 
alle indmeldelser igennem og vurdere, om der var tale om en reel indmeldelse eller ren og skær puf.  
Problemet gik dog i sig selv igen efter nogle måneder. Men desværre ser det ud til, at det starter op igen.  
 
Derudover vil jeg gerne komme med en opfordring til medlemmerne. Hvis der sidder nogle medlemmer i 
salen, der hellere vil bruge deres private mail frem for arbejdsmail til modtagelse af indkaldelse mv., er det 
nu en mulighed, idet vi, efter at have ført vores distributionslister over i vores webmail, nemmere kan styre 
oprettelsen af kontaktoplysninger.  
Dertil skal jeg igen 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.  
Jeg må desværre sande, at der i forbindelse med udsendelse af indkaldelsen er kommet flere retursvar, at 
modtageren ikke eksisterer. Men jeg ved at medlemmerne stadig er ansat, idet de betaler deres kontingent 
via Sprogforbundet. 
 
Arrangementer i 2022  
I 2022 blev der arrangeret en forårstur og en sommertur. Vi valgte at lade efterårsturen udgå, idet 
sommertur lå senere end den plejede.  
Forårsturen i maj 2022 var en tur til Panum og Mærsk Tårnet med foredrag og omvisning. Det var en 
genganger fra tidligere år, hvor vi havde været nødt til at aflyst pga. corona. Desværre var der ikke nok 
tilmeldinger.  
Sommerturen gik i september 2022 til Djursland.  
Man besøgte Clausholm Slot, som især er kendt for sin indretning og kunst, men også ”Den Store Bage 
dyst”.  
Man var en tur på Randers Kunstmuseum, der er kendt for sin danske kunst kvalitet- dialog-eksperiment.  
Der var besøg i Uggelhuse hos Karsten Sivsko, som fortalt om sit arbejde med at lave sivsko.  



Man besøgte Gl. Estrup Slot, som er et af de ældste slotte i Danmark. Her kan man blandt andet besøge 
landbrugsmuset og købe de grønsager, som produceres på slottet.  
I forbindelse med transport til Fannerup kørte man forbi forskellige lokationer, blandt andet ”Bonderøvens” 
landbrug, Sostrup Slot, Karleby Klint og Fornæs Fyr.  
Turen sluttede om søndagen af med et besøg hos Galleri Bavnehøj Mølle og Galleri ”Idylliske Fiskehus”  
 
Arrangementer i 2023  
I 2023 vil vi igen arrangere en sommertur og en forårstur. Vi afventer og ser, om der er plads til en 
efterårstur.   
Arrangørerne af forårsturen vil igen i år forsøge sig med et besøg hos Panum og Mærsk Tårnet, idet der er 
tale om et rigtigt godt program.  
I forhold til sommerturen er der ulig tidligere år ikke taget fuld ud stilling til, hvad turen skal indeholde. 
Bestyrelsen har været sygdomsramt, hvorfor der i år vil være nogle ændringer i forhold til turen.  
Men vores arrangører overvejer pt. at stable enten en endagstur eller en weekendtur med en enkelt 
overnatning på benene. Man leger pt. med tanken om at tage en tur til Sydsjælland og Møn, men alt det 
praktiske angående besøg, indkvartering mv. er endnu ikke klarlagt. Nærmere herom følger ved lejlighed.  
I forhold til forslag til kunstudstillinger mv. kan jeg oplyse, at modtager bestyrelsen fribilletter til disse, 
lægges oplysningerne på hjemmesiden. Umiddelbart har vi ikke modtaget mails herom endnu.  
  
Lidt om fremtiden  
Hvert år taler vi om, hvorledes vi tiltrækker nye medlemmer. Og det er stadig et punkt på dagsorden til 
bestyrelsesmøderne. Men det er svært at komme på ideer til, hvordan vi skal få informationerne ud til 
kollegaerne om foreningens eksistens, idet der er så mange regler for, hvad vi må.  
Bestyrelsen arbejder pt. på at få en artikel i Politibladet, så vi kan gøre opmærksom på os selv, idet Politiets 
Kunstforening, København er en landsdækkende forening. Vi har faktisk medlemmer i hele landet.  
 
Jeg vil dog mene, at vores bedste ambassadører er vores medlemmer. Så fortæl endelig jeres kollegaer om 
foreningens eksistens.  
Jeg er dog ikke bekymret for medlemstallet, da det faktisk har været ret stabilt med medlemmer. Der er 
den gængse afgang pga. pension, men flere af dem vender tilbage, når de opdager, at de er røget ud. Og vi 
har perioder, hvor der er flere nye indmeldelser, eksempelvis er der kommet to inden for de sidste dage.  
 
Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmerne til at komme med forslag til evt. arrangementer. Det skyldes, 
at der de sidste år ikke har været så mange tilmeldinger til forårsturen eller efterårsturen, hvorfor man har 
talt lidt om at sætte dem på pause, med mindre der sker en ændring i tilmeldingstallet på kommende tur.  
Det kræver en del ressourcer for arrangørerne at stable turene på benene. Men hvis ikke der er interesse 
for at deltage, er det nok bedst at vi tager en pause. Så kom endelige med nogle gode forslag, hvis I sidder 
inde med dem.  
 
I vil de næste par år også opleve, at der vil være udskiftning i bestyrelsen.  
Som det fremgår af indkaldelsen, har Ginette besluttet at udtræde af bestyrelsen. Jeg vil gerne sende 
Ginette en stor tak for hendes hjælp og engagement i bestyrelsen og foreningen, men også for vores 
samarbejde her i huset, hvor vi har været fælles om at arrangere udstillinger til glæde for de ansatte i 
bygningen, om så de har været enige i vores valg af kunstnere eller ej. Væggene er godt nok blevet 
kridhvide efter, at vi begge er fraflyttet lokationen. 
 
Jeg er selv på valg til næste år og går med tanken om at udtræde, hvorfor jeg også gerne vil opfordre 
medlemmer, der kunne have interesse i at føre foreningen videre, om at melde sig 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. 

 

Der var ingen spørgsmål til formandens beretning, der blev godkendt.  

 

3. Kassereren forelægger revideret regnskab for 2022. 

 

Kasserer, Torben Juul Andersen præsenterede regnskabet for 2022. 

Ingen spørgsmål omkring aktiviteterne og regnskabet, der blev godkendt.  

 

4. Indkomne forslag 

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til generalforsamlingen. 

 

5. Fastsættelse af kontingent 

Kassereren anbefalede fastholdelse af kontingent på kr. 35,- månedlig. (Årlig kr. 420,-)  

Godkendt af forsamlingen. 

  

6. Valg i henhold til vedtægterne.  – Formanden opfordrer alle medlemmer, der kunne have interesse 
i bestyrelsesarbejde til at opstille. 

 

a. Næstformand Palle Lyngsø blev genvalgt. 

b. Bestyrelsesmedlem Lars Borg blev genvalgt 

c. Bestyrelsesmedlem Marianne Damkjer blev genvalgt 

d. Bestyrelsesmedlem Ginette Sarinesen ønskede ikke genvalg, og bestyrelsessuppleant 
Tonny Petersen opstillede og blev valgt. 

e. Matilde Bülow opstillede til posten som bestyrelsessuppleant og blev valgt. 

f. Revisor Preben Johannesen blev genvalgt. 

g. Revisorsuppleant Vibeke Askegaard N. Snedker blev genvalgt. 

 

7. Lodtrækning af indkøbte kunstværker for 2022, samt ekstratrækninger. 

 

De indkøbte 36 kunstværker samt ekstratrækningerne blev udloddet blandt fremmødte medlemmer og 
indsendte fuldmagter. 

 



8. Eventuelt 

 

Ingen fremmødte havde noget til eventuelt. 

 

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

 

 

 

Jeanette Schou  Henrik Møller Jakobsen  Lars Eriksen 

Formand   Dirigent   Referent 

 

 


