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Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af to stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Kassernes forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent for kommende år.
6. Indkomne forslag. (Forslag der ønskes behandlet, skal fremsendes skriftlig
og være bestyrelsen i hænde seneste 8 dage før generalforsamlingen).
Forslag bedes sendt til: Jens-Jørn Jensen, sekretær på mail:
attentionjensen@gmail.com og bedes mærket ”forslag til generalforsamling”.
a. Hjemmeside. / Allan Ponti.
b. Ressource personer til at hjælpe bestyrelsen. /Allan Ponti.
7. Valg til tillidsposter / bestyrelsen. Næstformand Allan Ponti, kasser Jan
Enghoﬀ og bestyrelsesmedlem Christian Harre er på valg. Alle 3 modtager
gerne genvalg.
8. Eventuelt.
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Bestyrelsen var samlet mødt op samt 3 medlemmer af foreningen. Desværre
en meget lille mødedeltagelse.

1. Allan Ponti valgt til dirigent
2. Ingen stemmetællere
3. Formanden berettede kort om de udfordringer der havde været på
Facebook det sidste halve år. Sekretær Jens Jørn Nymann
Jensen havde valgt frivilligt at trække sig fra sekretærposten som
følge deraf. Vores arbejde med at blive en samlet del af Thin Blue Line, er
blevet sat i bero det næste år, idet de havde mistet lidt arbejdskraft og var
presset. Samarbejdet med dem foregår dog stadig som før, med støtte der
går begge veje.
Vi har i 2018 haft møder med Rigspolitiets Støtte og Rådgivningsafdeling om
de udfordringer der er når politifolk bliver sygemeldte. Der foregår stadig et
samarbejde med dem og de har i år inviteret til 8 netværksmøder med dem
og sygemeldte polititjenestemænd. € af dem foregår på Sjælland og 4 i
Jylland. Se nærmere på vores Facebook.
Ligeledes har vi tidligere i bestyrelsen haft møde med Justitsministeriet
omkring en forbedring af forholdende vedr. sygdom. JM oplyste, at de
senere i 2019 er færdig med en plan og vi vil blive nærmere orienteret.
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Der er også i 2018 blevet købt og lavet en ny hjemmeside til vores forening,
idet det er blevet efterspurgt udefra.

4. Kassereren oplyste at, at vi pt. havde ca. 40.000kr i vores beholdning. Vi
havde bla. fået en donation på 10.000kr af Odd Fellow Orden.

Vi havde ligeledes 25 betalende medlemmer. Der havde været udfordringer
ved skift af bank og kasserer, idet der var kommet nye regler for foreninger
og deres konti. Vi havde bla. betalt 1.000kr for skift af kasserer fra tidligere til
nuværende. Regnskabet fremvist og godkendt.

5. Der blev af bestyrelsen fremsat forslag om årlig gebyr fra 2020 er 100kr
om året. Dette skal betales ultimo januar 2020. Der vil fra bestyrelsen
ligeledes blive arbejdet på et ny ordning, således at man betaler for at være
medlem af foreningen, og at Facebook er et ekstra tiltag, som kræver
medlemsskab af Politiveteranerne. Beslutningen vedtaget.

6. Foreningen mangler ressourcer i form af personer der vil hjælpe til med
opretholdelse af Facebook, hjælp til arr. osv. Dette vil der komme opslag om
på Facebook.
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7. Næstformand Allan Ponti, kasserer Jan Enghoﬀ og bestyrelsesmedlem
Christian Harre blev alle tre genvalgt.

8. Under eventuelt, blev formand Leif Voigt gjort til administrator af vores
Facebook sider, sammen med Allan Ponti.

Referent, næstformand
Allan Ponti

