Politiets Sprogforbund, H.C. Andersens Boulevard 38, 3. th.
1553 København V. Telefon 45 15 20 88. Telefax 33 14 81 15.
E-mail: mail@politiets-sprogforbund.dk * www.politiets-sprogforbund.dk

Den 20. september 2014

Referat
af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 13. september 2014.

Deltagere: Jesper Friedrichsen, Otto Stenberg, Erik Kjærsgaard, Asger Jensen, Claus
Hartmann, Regin Østergaard, Jens Them, Per Rimmer-Kvalvig, Jørn Fischer, Johnny
Hansen Boonserm, Tommy Ritter, Bent Nikolajsen, Jakob Agesen, Lars Eriksen og Jens
Hjalmar Christiansen.
Afbud fra Karen Bach.

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra Hovedbestyrelsesmødet den 25. juni 2014.
2. Meddelelser.
3. Administration
4. Sprogundervisning.
5. Regnskab for 2. kvartal 2014.
6. Rente på opsagte konti.
7. Forbundets lov.
8. Politiets lommebog.
9. Rejser og kulturaktiviteter.
10. Sager til afgørelse.
11. Eventuelt og kommende møder, herunder Landsmødet 2015.
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Ad 1 – Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmødet den 25. juni 2014.

Referatet af sidste hovedbestyrelsesmøde, afholdt den 25. juni 2014, blev godkendt uden
bemærkninger.
Ad 2 – Meddelelser.

Kassereren orienterede fra repræsentantskabsmøde i Lån & Spar Bank afholdt i
september. Det er fortsat hovedbestyrelsens opfattelse, Lån & Spar Bank er meget
professionel drevet bank.
Ad 3 – Administration.

Arbejdet med udviklingen af Sprogforbundets APP med hensyn til hævning af penge på
medlemmernes rejsesparerkonti og kontingentforeningernes adgang til selv at give
fuldmagter til at se og disponere over foreningens konto forsætter. Disse nye faciliteter
forventes at kunne gå i drift i løbet af efteråret.
Som endnu en facilitet overvejes hvorvidt kontingentforeningerne selv kan vedligeholde tilog afgang af medlemmer samt evt. foretage andre ændringer.
Foreløbig har omkring 5000 medlemmer benyttet sig af APP’en, hvor medlemmerne bl.a.
kan se hvilke foreninger man betaler kontingent til. Vejledning i adgang til APP’en blev
udsendt sammen med årsopgørelserne til medlemmernes e-boks.
Ad 4 – Sprogundervisning.

Sæsonens tilbud om sprogundervisning udbudt i juni resulterede i 242 tilmeldinger på
Sprogforbundets hjemmeside. Disse tilmeldinger fordelte sig således:
Mundtlig undervisning i Storkøbenhavn: 163 tilmeldte.
Mundtlig undervisning uden for Storkøbenhavn: 31 tilmeldte.
Skriftlig engelsk – alm.: Alle 48 pladser blev besat, mens 13 ansøger fik afslag.
Skriftlig engelsk – videregående: Alle 12 pladser blev besat, mens 9 ansøgere fik afslag.
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Tilmeldingerne er indtil videre fordelt på 15 sproghold i Storkøbenhavn, 1 hold i
Nordjylland, 1 hold i Sydøstjylland og 1 hold i Midt- og Vestsjælland.
Sproghold i grønlandsk planlægges oprettet i januar 2015, hvor personalet til
sommerassistancen er udfundet.
Enkeltundervisning i grønlandsk på CD er anskaffet og til rådighed for medlemmerne ved
henvendelse til kontoret.

Fransk brevkursus på niveau A1 og B1 er under udarbejdelse og vil kunne tilbydes
medlemmerne i den kommende sæson, 2015-2016. Kurset er, i lighed med brevkurset i
engelsk, politirelateret.
Ad 5 – Regnskab for 2. kvartal 2014.

Regnskab for 2. kvartal 2014 blev gennemgået. Ingen bemærkninger hertil.
Kursreguleringsfonden blev gennemgået. Fondens udvikling er stadig meget
tilfredsstillende.
Nyindkøb af værdipapirer samt indfrielser i 2014 blev gennemgået. Ingen bemærkninger
hertil.
Bevægelser på medlemmernes indskud gennemgået for de første 8 måneder i 2014.
Tendensen er fortsat, at medlemmerne sparer op.
Ad 6 – Rente på opsagte konti.

Efter indstilling fra FU fastholdt hovedbestyrelsen renten på opsagte konti på 1 %.
Ad 7 – Forbundets lov.

Kontorets gennemgang af kontingentforeningerne har afdækket foreninger, hvor der kan
være tvivl om, hvorvidt disse foreninger opfylder betingelserne for medlemskab af Politiets
Sprogforbund.
På denne baggrund indstillede hovedbestyrelsen til lovudvalget, at lovudvalget foretager
en vurdering af dette spørgsmål.
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Lovudvalget fandt, at en kontingentforening ikke opfyldte betingelserne med hensyn til, at
kontingentforeninger administreret af Sprogforbundet skal være for og ledet af
politiansatte. I den pågældende forenings bestyrelse var politiansatte
bestyrelsesmedlemmer udskiftet over en længere periode til ikke politiansatte
bestyrelsesmedlemmer. Udskiftningen var imidlertid ikke meddelt Sprogforbundet.
Hovedbestyrelsen besluttede på baggrund af lovudvalgets indstilling, at den pågældende
kontingentforenings konto i Sprogforbundet lukkes.
Ad 8 – Politiets lommebog.

Lommebogen for 2015 er udarbejdet og ventes udgivet ultimo oktober 2014. Teknisk
udgiver er fortsat Provinsforlaget.
Muligheden for en APP, som erstatning for den traditionelle lommebog undersøges og
overvejes i samarbejde med Politiforbundet, der aftager størstedelen af lommebøgerne.
Ad 9 – Rejse- og kulturaktiviteter.

Intet under dette punkt.
Ad 10 – Sager til afgørelse.

Intet under dette punkt.
Ad 11 – Eventuelt og kommende møder, herunder Landsmødet 2015.

Hovedbestyrelsesmødet i december afholdes den 18. december 2014.
Landsmøde afholdes den 20. maj 2015.

Asger Jensen
Sekretær

4

