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Politiidrætten
påvirket af finanskrisen
I løbet af sommeren skete der desværre det, at Nordisk Kriminalreportage,
på grund af svigtende indtægter, muligvis ikke så sig i stand til at overholde
den indgåede kontrakt med Dansk Politiidrætsforbund.
Det er selvfølgelig meget kritisk for vores økonomi og særligt i forhold til
de mange idrætsaktiviteter som vi allerede har planlagt.
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Dansk Politiidrætsforbund har derfor valgt at indkalde hovedbestyrelsen
ekstraordinært, samtidigt med, at Nordisk Kriminalreportage nu har fået en
periode til at overveje den fremtidige situation og udarbejde et forslag til
handlingsplan.
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Vi håber selvfølgelig at vores faste samarbejdspartner igennem mange år vil
være i stand til at overvinde krisen, men skulle dette ikke lykkes, er det meget vigtigt, at vi allerede nu overvejer hvilke andre muligheder vi har for at
tilvejebringe den nødvendige økonomi, og skulle der blandt vores mange
driftige medlemmer være nogen, der har nogle gode ideer, så hører vi meget gerne om det.
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Vi har primo september haft lejlighed til at aflægge vores nye Rigspolitichef
et kort besøg. Vi ville gerne officielt ønske ham tillykke med jobbet og udtrykke vores ønsker om et godt samarbejde omkring politiidrætten.

Forbundets adresse:
Dansk Politiidrætsforbund
Puggårdsgade 2, 5. tv.
1573 København V
Tlf. 3521 9270 - 3521 9271
Telefax 3521 0208
E-mail:
info@politisport.dk

Det var et utroligt positivt møde, hvor Jens Henrik Højbjerg flere gange udtrykte sin støtte til politiidrætten og understregede vigtigheden af, at holde
sig i form, ligesom han på lidt længere sigt havde flere interessante betragtninger om, hvordan man ved en øget fokus på fysisk trivsel og velvære
kunne opnå en bedre arbejdsplads.
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Tanker, der på mange måder er helt i tråd med den opfattelse, som er kommet til udtryk i forbindelse med møder i repræsentantskabet og i hovedbestyrelsen, og derfor tanker som vi i Dansk Politiidrætsforbund kun kan være
enige i.
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Efter et sådant møde er det svært ikke at blive lidt optimistisk omkring de
fremtidige muligheder for politiidrætten, på trods af de økonomiske udfordringer vi står overfor.
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