
 

Siden kan ikke søges på nettet eller Facebook. 

Regler for at kunne optages på Politiveteranernes Facebookside:  

”POLITIVETERANERNE - HEMMELIGE GRUPPE” 

Formålet med siden er: 

Politiveteranerne - hemmelige gruppe er tænkt som et lukket forum, hvor 
der er mulighed for at udveksle personlige erfaringer. Vi har som 
sygepensionerede og afskedigede politifolk alle brug for et rum, hvor vi frit 
kan fortælle vores historie blandt 100% ligesindede og udveksle råd, 
meninger og holdninger. 

Politiveteranerne hemmelige - gruppe har foreningens bevågenhed, for at 
sikre den intimitet som nogle af foreningens medlemmer har stort brug for. 



§ 1. 

Foreningens definition på en politiveteran er: 

1. ”En polititjenestemand/kvinde der er afgået fra tjenesten som 
politimand/kvinde, på grund af sygdom – enten fysisk eller psykisk”. 

§ 2. 

Følgende kan optages i Politiveteranerne - Hemmelige gruppe: 

1. Man skal være afgået fra tjenesten som polititjenestemand/kvinde 
på grund af sygdom – psykisk som fysisk.  

2. På siden optages ikke andre end som under nr. 1 beskrevet.  

3. Som ansøger til at komme i Politiveteranerne hemmelige - gruppe, 
skal man være parat til – på forespørgsel fra foreningen – at 
fremsende dokumentation på, at man er  
afskediget fra politiet på grund af sygdom psykisk som fysisk.  

§ 2a. 

Dispensation : 

1. Dispensation kan i ganske særlige tilfælde gives i forhold til § 2, i 
forhold til optagelse i “Politiveteranerne - Hemmelige gruppe”.  

2. Dispensation vil overvejende gives til politifolk der er sygemeldte, og 
som har besluttet sig for at forlade politiet.  

3. Om der kan gives dispensation, vil i hver enkelt tilfælde blive 
behandlet af gruppens administratorer.  



§ 3. 

Fremgangsmåden hvis man ønsker at blive medlem af 
Politiveteranerne hemmelige - gruppe er som følger: 

1. Søg i Facebook efter: “Politiveteranerne” 

2. For at blive medlem af Facebookgruppen Politiveteranerne kræver 
det, at man sender en anmodning om medlemskab. (Tryk på ”bliv 
medlem af gruppen” på siden).  

3. Du vil herefter få besked fra sidens administrator om, hvorvidt du 
kan optages i Politiveteranerne.  

4. Når du er optaget i gruppen Politiveteranerne, kan man anmode om 
at blive medlem af gruppen: Politiveteranerne - hemmelige gruppe.  

5. Send en personlig besked gruppen Politiveteranerne om, at blive 
optaget i Politiveteranerne hemmelige gruppe. Besked sendes til 
administratorer, hvor man skal anføre den login e-mail som man 
bruger på Facebook. Administratorer af gruppen er: Formand, Leif 
Voigt, næstformand, Allan Ponti og sekretær, Jens-Jørn Jensen.  

6. Du vil herefter få besked om du kan optages i gruppen.  

§ 4. 

Kontingent: 

1. Man skal være medlem af foreningen Politiveteranerne for at kunne 
blive medlem i gruppen: “Politiveteranerne - Hemmelige gruppe”. 
Det vil sige at man skal have meldt sig ind, og man betaler det til 
enhver tid fastsatte årlige kontingent (Pt. på 200 kr.)  

2. Kontingent: 200 kroner årligt. Indbetales på:  

Reg. nr.: 7242 Konto nr.: 1182097  

Kontingent bedes indbetalt ved optagelse i gruppen. Husk venligst 
at anføre navn på indbetalingen.  



§ 5. 

Regler for at kunne være i gruppen ”Politiveteranerne - Hemmelige 
gruppe: 

1. Man skal fører en ordentlig og sober kommunikation.  

2. Det er ikke tilladt at lægge opslag op, der har karakter af 
kommercielt tilsnit / reklame.  

3. Overholder man ikke § 5, stk. 1 og 2, vil man kunne blive 
ekskluderet fra Facebookgruppen, “Politiveteranerne - Hemmelige 
gruppe”.  

§ 6. 

Administration af Politiveteranernes Facebook gruppe 
“Politiveteraner - Hemmelige gruppe”:  

1. Siden/gruppen administreres af 3 medlemmer fra bestyrelsen. 

§ 7. 

Tilbud når du er medlem af Politiveteranerne: 

1. Mulighed for at deltage i foreningens arrangementer. 

2. Mulighed for, at du selv kan afholde arrangementer og mulighed for, at 
søge om økonomisk tilskud til de arrangementer du vil afholde. 

3. Mulighed for at netværke. 

4. Mulighed for at få råd. 


