Årsmøde 2016
Af Stig Andersson, Sydsjælland & Lolland Falsters Politi
Torsdag 28. april mødtes 25 medlemmer af foreningen til årsmøde på hotel Fangel i Odense på en
dag med meget omskifteligt vejrlig og formanden for foreningen, Gert Remme, mødte op, Leave,
helt fra Afghanistan.
Alle blev fint indkvarteret i enkelt værelser, meget fine værelser og efterflg. blev årsmødet afholdt i
et velegnet lokale.
Der blev inden starten på årsmødet budt på brunch, scramble æg og bacon, til alle.
Politiforbundet var i igen i år repræsenteret ved Claus Redder Madsen. Han fortalte vedr.
internationale udsendelser, pt. 19 i mission, nyansættelser i Politiet og reducering af uddannelsen,
ny Politiskole vest, allokering af personale, grænserne, hjemmeværnet til grænsen. Ny
Politimedalje, skulle være klar senest 050916. Indførelse af 40 års medalje. Ny aflønning i relation
til udsendelse, skattefrit tillæg.
Herefter var der et fantastisk godt og flot foredrag af VPI Finn B. Andersen, der i en medrivende
fortælling, slides og film incl. bragte os et skarpt indblik om hverdagen og sikkerhedshensyn i
mission i Kabul, Afganistan.
I år var Rigspolitiet desværre forhindret, men Claus Redder Madsen havde glimrende suppleret.
Formanden takkede foredragsholderene for deres indslag og uddelte vin til Claus Redder Madsen
og Finn B. Andersen, som tak for deres tilstedeværelse og oplysende foredrag.
Forsamlingen havde herefter en lille times tid, der blev benyttet til at indtage øl og vand, samt
smuksering og habit for dem der havde behov inden festmiddagen skulle starte.
Præcis klokken 1803 blev vi bænket i et dertil egnet lokale, hvor et dejligt festmåltid bestående af
en 3 retters meny, Lakse mousse, fantastisk mør Omaha culottesteg med tilbehør, rigeligt af dette,
samt masser is til dessert. Der blev serveret henholdsvis hvid og rødvin til maden, med efterflg.
kaffe og cognac og øl ad libitum.
Festlighederne fortsatte frem til efter midnat, hvor de sidste blev lagt i seng.
Jeg vil hermed afrunde og sige pænt tak for et meget hyggeligt arrangement, gode foredrag,
spændende historier og ikke mindst godt selskab. Jeg håber naturligvis at vi i fremtidens årsmøder
bliver flere, dette endda på trods af, at arrangementet i år var annonceret uden egen betaling.
Vi ses igen ……………….

