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NYHEDSBREV 
December 2016 

 
 
 
 
Til HK Politiets medlemmer,  
HK-afdelingerne og øvrige kontaktpersoner, samarbejdspartnere m.v. 
 
 
I dette nyhedsbrev kan du læse om 
 

• Delegeretmøde 2016 – nyvalgt bestyrelse 
• Facebook 
• God jul 

 
Delegeretmøde 2016  - nyvalgt bestyrelse  
 
Vedlagt dette kortfattede nyhedsbrev finder du referatet af delegeretmødet, som blev afholdt i slutningen 
af november måned på Christiansminde i Svendborg. 
 
Der var genvalg på de fleste poster og udskiftning på en enkelt, i det Dorthe Jørgensen fra Nordsjællands 
Politi havde besluttet, at hun ikke genopstillede til bestyrelsen. I stedet blev Sussi Glistrup fra Bornholms 
Politi valgt ind, og den samlede bestyrelse for de næste fire år ser herefter således ud: 
 
Heidi Juhl Pedersen, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, formand  
Anne Ammitzbøll Christensen, Københavns Politi, næstformand  
Vivian Petersen, Rigspolitiet, bestyrelsesmedlem 
Laila Bøgh Werth, Midt- og Vestsjællands Politi, bestyrelsesmedlem 
Palle O. Hansen, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, bestyrelsesmedlem 
Sussi Glistrup, Bornholms Politi, bestyrelsesmedlem 
Helle Holm Nørregaard, Sydøstjyllands politi, lederrepræsentant og bestyrelsesmedlem 
 
Suppleanter til bestyrelsen blev: 
Martin Frandsen, Rigspolitiet, KIT 
Vibeke Frømsdorf, Københavns Politi 
Heidi Thornhøj Houmølle, Københavns Vestegns Politi 
Linda Mikkelsen, Midt- og Vestjyllands Politi 
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På delegeretmødet blev der bl.a. arbejdet med den fireårige handleplan, som skal sætte kursen for de 
næste fire års arbejde, idet de delegerede var med til at sætte ord på de overskrifter, som bestyrelsen 
havde foreslået, skulle være nøgleordene for perioden, nemlig:  
 

Faglighed, fællesskab og fremtid 
 

På de kommende bestyrelsesmøder vil bestyrelsens bl.a. arbejde med at gøre handleplanen endnu mere 
konkret, så vi sammen med tillidsrepræsentanterne kan sætte det resultatskabende arbejde på 
dagordenen. 
 
Du kan læse mere om delegeretmødet i det medsendte referat. 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
Facebook 
 
Julen nærmer sig med hastige skridt, og skulle det nu ske, at du i løbet af juledagene får en ledig stund, så 
kunne du jo gå et smut forbi vores facebookside. Her vil du kunne finde opslag og delinger af forskellig art 
som supplement til nyhedsbrevene. 
 
Du finder os ved at søge efter HK Politiet og Anklagemyndigheden, det er der allerede 714, der har gjort. Du 
kan bl.a. se en lille video med et lidt anderledes Lucia-optog, som spredte glæde og god kollegakarma hos 
Koncern IT tidligere på måneden. 
 
 
God jul og godt nytår  
 
Sidst, men ikke mindst, vil jeg gerne benytte lejligheden til at ønske alle læsere af nyhedsbrevet en rigtig 
god jul og et godt og lykkebringende nytår.  
 
 
 

Næstformand i HK Stat, Peter Raben, kvitterede i sin tale på delegeretmødet for 
det arbejde, HK Politiet og Anklagemyndigheden havde lagt for dagen i den 
forgangne periode. 

 

https://www.facebook.com/HKpolitiet/?fref=ts

