International Police Association
Lokalforening ”IPA-Odense”
5oooOdense

Odense den 26. januar 2018
Referat af generalforsamling 2017

Der blev torsdag den 25. januar 2018 kl. 18.00 afholdt ordinær generalforsamling i lokalforeningen ”IPAOdense” på Odense politigård med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af fuldmagter
3. Formandens beretning.
4. Kassererens beretning.
5. Fastsættelse af lokalforeningens kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg.
a. Valg af formand – Niels Erik Jensen – modtager genvalg.
b. Valg af bestyrelsesmedlem – Ole Johannesen – modtager genvalg.
c. Valg af bestyrelsesmedlem – Henrik V. Nielsen – modtager ikke genvalg
Diana Sørensen stiller op.
d. Valg af bestyrelsessuppleant - Mette Friis Espersen - modtager genvalg.
e. Valg af regnskabskontrollant – Jesper Fabricius afgår, modtager genvalg.
f. Valg af regnskabskontrollant – John Jensen afgår, modtager genvalg.
g. Valg af fanebærer – Egon Nielsen afgår – modtager genvalg
h. Valg af fanebærer – Mogens Petersen afgår, modtager genvalg.
8. Orientering af fremtidig virke.
9. Eventuelt.

Ad 1 – valg af dirigent.
Formanden bød velkommen og håbede på en god generalforsamling.
Han foreslog Peder Ellegaard som dirigent. Ingen andre forslag.
Dirigenten takkede for valget og fastslog at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt via mail og opslag.
Han afbrød herefter generalforsamlingen, således smørrebrødet kunne indtages.
Genoptaget igen efter ca. 1 time.
Ad 2 – Godkendelse af fuldmagter.
Dirigenten konstaterede at der ikke var indkommet nogle fuldmagter, hvorefter han gav ordet til formanden.
Formanden aflagde herefter sin beretning som nedenstående:
Jeg vil traditionen tro inddele min beretning i 3 dele, som dækker sektionen – kredsen – lokalforeningen.

Sektionen.

Jeg har gennem det sidste år deltaget i LM i Fuglsøcentret og i HB møde på Rømø og FU-møde på Fyn og
FU møde på Sjælland samt 2 video FU møder.
Disse møder har drejet sig om IPA´s fremtid, hjemmesiden samt kommende ændringer af love.
På verdensplan gik kongressen i Bulgarien uden de store tiltag, da vi fra dansk side må konstatere, at
Verdenssektionen er gået i stå, og at de kongres valgte personer ikke kan arbejde sammen. Dette har gjort,
at der rundt omkring i det meste af Europa har været holdt en del møder om, hvad fremtiden bringer om ½
år i Holland, når vi skal have ny præsident. PT er det kun vores kasserer fra Luxenborg, som har meddelt
sit kandidatur. Hvis vi går hen og får vores vicepræsident Gal, som stammer fra Israel, så kan vi risikere at
IPA knækker over i 2, Da de fleste nordeuropæiske og mellemeuropæiske samt de engelsktalende lande
ikke ønsker hende, da hun hidtil har modarbejdet alt og kun går ind for sammenhold via sport.
Vores vedtægter er nu sådan, at vi hvert år skal vælge nogle få personer til Hovedbestyrelsens 8
folkevalgte pladser.
Hovedbestyrelsen består af:
Formand for den professionelle kommission er Bent Balthzer Sørensen Københavns Politi
Formand for den internationnale kommission er Flemming Krogh-Meyer fra Midt og Vestsjælland.
Formand for den Sociale og kulturrelle kommission er Mikkel Ross fra Sydøstjylland.
Præsident er stadigvæk Mickael Boelsen fra Syd-sjællands og Lolaln Falsters Politi.
Generalsekretær er Niels Bak fra Rigspolitiet i Glostrup
Medlemssekretær er Niels Erik Jensen fra Fyns Politi
Hovedkasserer er Niels Erik Krarup Nielsen fra Østjyllands Politi
Pensionistansvarlig og ass. Hovedkasser er Niels Heiselberg fra Københavns Politi.
Samt de 12 kredsformænd.
I forbindelse med kommende vedtægtsændringer kommer der igen diskussion om medlemskriterier og
kriterierne for bestyrelsesposter
Der bliver måske lukket op for, at andre end politifolk kan bestride alle poster.
Håber at alle har modtaget medlemskortet og bladet, ellers så skal vi lige have tjek på jeres adresse, da
den så nok er skiftet, og IPA ikke har fået besked derom via hjemmesiden.
I kan nu selv gå ind og rette i jeres oplysninger via hjemmesiden og log ind.
Brugernavn = medlemsnummer
password = postnummer som IPA kender det.

Johni Müller fra vores lokalforening er vores ungdomsturkoordinator og ungdomsturene i år går til
IPA- huset i Hjerting for de 9-12 årige ( Søndag 1. juli til lørdag 7.juli.)
det sydfynske Ø-hav med Fylla for 12-15 årige (Mandag den 16. juli til fredag den 20. juli 2018, begge dage
inkl. )
For de unge på 15 – 18 år går turen nu til Tjekkiet på en oplevelses tur i bjergene vest for Prag (Søndag
den 1. juli til lørdag den 7. juli 2018 ) Næste år påtænkes at lave turen om til opdagelsestur til Island.
Der var/er ansøgning for ledere i sidste blad, og der kommer ansøgninger for børnene i næste blad og på
hjemmesiden ( er åben nu. )
Kredsen:

Kredsen kører stille og roligt med alle arrangementer lagt ud til de enkelte lokalforeninger, Odense og
Svendborg
Husk at Kreds Fyn nu er på Facebook, hvor det er Louise der er tovholder på medlemmerne, da det er en
lukket gruppe, som kræver medlemskab af ipa, ligesom IPA Danmarks facebookside.

Der er kredsgeneralforsamling i Odense på PG i kantinen mandag den 26. februar 2018, hvor jeg kun kan
opfordre alle til at møde frem til en hyggelig aften sammen med resten af øens ipa-medlemmer.
Lokalforeningen:

Vi har haft et godt år med flere aktiviteter, hvilket kan ses i de velbesøgte arrangementer (
Generalforsamling, Gyldensten, Andespil, Biograftur )
Gennem det sidste år har vi sagt farvel til nogle få medlemmer: som N. Frederiksen, E. Højer, H. Holten
– Skal vi rejse os og ære deres minde.
Vi har haft nogle jubilæer i årets løb:
25 års som nedenfor
7710 Karin Ehlers
7724 Allan
7766 Jan Anker
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7799 Knud Kristian
7848 Kim
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7909 Berthel Vad
7930 Stig Storm
7944 Jan Kenneth
7952 Carsten Bang
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Jeg håber, de vil møde op til kredsgeneralforsamlingen, hvor der vil være uddeling af nålene.

Med disse ord vil jeg slutte min beretning med tak til alle for året der gik og en speciel tak for det gode
samarbejde vi har/har haft i bestyrelsen,
Ingen bemærkninger til formandens beretning. Vedtaget
Ad 4 – Kassererens beretning.
Kassereren gennemgik årsregnskabets enkelte posteringer og kunne oplyse, at regnskabet var blevet
gennemgået og fundet i overensstemmelse med de vedlagte bilag af foreningens regnskabskontrollant den
10. januar 2018
Året overskud er på kr. 12.099,02. Formuen er på kr. 126.317,74

Kassereren gennemgik de enkelte poster.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet.
Dirigenten satte herefter regnskabet til godkendelse.
Kassererens regnskab blev godkendt med klapsalver.

Dirigenten gav ordet til formanden.
Ad. 5 – fastsættelse af lokalforeningens kontingent.
Kontingentet forblev uændret på kr. 15,Ad. 6 – Indkomne forslag.
Ingen forslag
Ad. 7 – Valg.
Alle modtog genvalg og Diana Sørensen blev valgt som bestyrelsesmedlem.
Dirigenten ønskede tillykke med valgene.
Ad 8 – Orientering fremtidig virke.
Formanden oplyste, vi har fast andespil i november. I støbeskeen er der en legolandtur for børn .
Der er planlagt en tur til Holland, som allerede er overbooket.
Medlemmerne vil blive løbende orienteret.
Input fra medlemmer:
Jens Risager: Foreslår en ekstra bus til Holland, da der var for kort tid, inden turen var overbooket.
Erik Jensen: Undrer sig over, om der er nogle, der er kommet på turen inden den var udbudt.
Diana Sørensen: Mail til medlemmer om, at tilmelding starter på en bestemt dato, så alle kan være klar den
dag.
Jacob Egler Hansen: Man kan gøre ligesom forbundet med en tilmeldingsfrist, derefter lodtrækning.
Svar
Ole Johannesen: oplyste at man før havde afsat 20 pladser til tjenestegørende, hvilket resulterede i, at
pensionisterne ikke ville med, hvorfor turen ikke blev til noget. Ole foreslog at man fik et nummer ved
tilmelding, hvorefter der blev trukket lod.
Det er en dårlig ide med flere busser, idet man bliver for mange til arrangementerne.
Bruno Nielsen: Han modtog rigtig mange mails meget hurtigt. Der er ingen, der har fået lov til at skrive sig
på før tiden. Syntes også det er en dårlig ide med flere busser.
Bruno indkalder til Info møde vedr. turen snarest muligt.
Ad. 9 – Eventuelt.
Hans Ole Jasper: Ville gerne høre om, hvordan andre lande har det i forhold til medlemmer og deres
tilknytning til politiet.

Niels Erik Jensen: svarede at man ikke kan sammenligne sig med andre lande, idet nogle har kun politi og
andre optager også der sponsorer.
Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden for afslutning af generalforsamlingen.
Formanden takkede dirigenten for en god afvikling af generalforsamlingen, hvorefter der blev udråbt 3
hurra for IPA-Odense.
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Formand
+
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