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                                                                    Nordsjælland, den 23. januar 2023.  
  
Beretning. 
  
Velkommen til vores generalforsamling i Kreds 9 – Nordsjælland. Som noget nyt er det blevet et 
dagmøde i stedet for et aftenmøde. Det tror jeg mange vil være glad for, da vi jo er pensionister og 
har tid om dagen. Vi skal også have et par hyggelige timer med generalforsamlingen og lidt at spi-
se. 
Noget nyt sidste år var, at vi også har haft en lille skovtur til billige penge. Det var den 12. oktober i 
Gilleleje. Vi mødtes på havnen kl. 1000 og der var 12 medlemmer tilmeldt. Vi startede med en 
præsentation af gruppen og det gav jo med det samme en masse hyggelig samtale, der varede 
resten af dagen. Vi gik til Gilleleje Kirke, hvor John Kanstrup på glimrende vis, var vores guide og 
han fortalte om jøderne på kirkeloftet. Her kom Gestapo natten mellem 6-7 oktober for at fange 
jøderne der havde gemt sig på loftet. Der var 86 jøder som blev kørt væk fra Gilleleje Kirke og ført 
til Tyskland. Vi kom alle op på loftet for at se stedet og der var sat et lille minde skilt op. Herefter 
gik vi en tur i Gilleleje havn hvor vi så et lille museum der var i et lille udstillings rum med en gam-
mel maskine. Vi så også det lille skibs værft der er på havnen. Kanstrup førte os også til et lille 
klublokale, hvor man kunne få en lille en, vand eller øl inde i varmen. 
Herefter gik vi til Far til 4, hvor vi fik den berømte Wienerschnitzel som var stor og med masser af 
tilbehør. Dejlig dag med masser af hyggelig snak. Vi kom fra alle de gamle kredse. Foreningen vil 
igen forsøge at lave en tur i løbet af sommerhalvåret. Hvor mon turen går hen næste gang? 

Det plejer jo at være de lokale seniorklubber, som vi giver et lille tilskud til, som ellers står for det 
sociale i de gamle politikredse. 
  
  
Politipensionisternes Landsforening. 
  
Foreningen har også i år arbejdet for pensionisterne fagligt og forhandlingsmæssigt med lands-
formanden Mogens Vinding i spidsen. Landsforeningen har forhandlingsretten igennem CO-10. 
Man starter overenskomst møderne op i marts 2023 internt. Forhandlingerne skal være forhandlet 
færdigt til 1. april 2024. De generelle lønstigninger vi mangler i den nuværende periode er 1. april 
1,48 og 1. oktober på 0,35. 
  
  
Dansk politiforbund. 
  
Der har også været nogle forhandlinger med Dansk Politiforbund som også er berørt i vores Ho-
vedbestyrelse. Sidste år var man efter politiforbundets generalforsamling lavet nogle nye regler, 
idet man mistede sine rettigheder, hvis man ikke meldte sig aktiv ind i Politiforbundet. Man kunne 
melde sig ind med alle rettigheder som Passiv plus for 200 kr. om måneden eller som passiv for 
422 kr. Så kunne man beholde nogle af fordelene som aktive politi tjenestemænd har. Her tænker 



jeg på Politibladet, ulykke og livs forsikring, ferieboliger, Lån og Spar Bank, Forbrugsforeningen og 
tjenestemandslån. Nogle pensionister har meldt sig ind og andre står uden for. Politiforeningen 
har meddelt at noget af beløbet er fradragsberettiget. 
Der er også forhandlet og underskrevet en ny samarbejdsaftale mellem Politiforbundet og Politi-
pensionisterne om centrale møder og samarbejde centralt og lokalt. Der er 12 punkter i samar-
bejdsplanen. Jeg håber den kommer til at virke godt, til fordel for vores medlemmer. 
  
  
Hjemmesiden. 
  
Den styres som sædvanligt dygtigt af Ole Eriksen og den er fint besøgt. Jeg ser hver den 1. i måne-
den, hvor mange besøg der er dagligt og husk adgangen er ppl09.dk. 
Man kan se vores aktiviteter og også komme ind på en del andre foreningers hjemmesider. 
  
  
Afsluttende bemærkninger. 
  
Jeg vil igen takke bestyrelsen for et godt samarbejde. En tak til de fremmødte medlemmer skal der 
også lyde fra mig og jeg håber vi får et par gode timer sammen. 
Nu kan vi få lidt debat eller spørgsmål til beretningen. 
  
  
Carsten Lind Olsen, 
formand  
  
 
 


