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 19. december 2014

Referat
af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 17. og 18. december 2014.

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

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmødet den 13. sept. 2014.
2. Meddelelser.
3. Administration.
4. Sprogundervisning
5. Regnskab for 3. kvartal 2014 samt økonomi i øvrigt.
6. Rente på opsagte konti.
7. Forbundets lov.
8. Politiets lommebog.
9. Rejser og kulturaktiviteter.
10. Sager til afgørelse.
11. Evt. og kommende møder, herunder Landsmødet 2015.
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Ad 1 – Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmødet den 13. september 2014.

Formanden bød velkommen til hovedbestyrelsesmødet og herunder en særlig velkomst til
Kim Jessen, der deltog for første gang. Formanden takkede endvidere Erik Kjærsgaard for
tilrettelæggelsen af den praktiske del af mødet.
Referatet af sidste hovedbestyrelsesmøde, afholdt den 13. september 2014, blev
godkendt uden bemærkninger.
Ad 2 – Meddelelser.

Sprogforbundet har været repræsenteret ved følgende mærkedage:
Næstformand Erik Kjærsgaards 40 års politijubilæum.
Æresmedlem Peter Fogeds 70 års fødselsdag.
Æresmedlem Hasse Jakobsens 70 års fødselsdag.
Endvidere deltog formanden ved æresmedlem Eigil Dalsgaards bisættelse den 26.
september 2014.

Politiets Studierejseudvalg uddeler i 2015 et antal rejsestipendier på 5.000 kr. til enkelt- og
grupperejser af ca. 8 dages varighed. Rejselande er i år Belgien, Finland, Polen og
Portugal. Studierejseudvalget foreslår følgende studieemner: Beredskabets parathed.
Efterforskning af komplicerede sager. Omrejsende kriminelle grupper. Cybercrime.
Administrativ støtte til de politifaglige hovedområder.
Yderligere oplysninger er tilgængelige på polnet. Ansøgningsfristen er den 9. februar
2015. Formanden opfordrede til, at medlemmerne benyttede sig af mulighederne.
Ad 3 – Administration.

Kontoret har mellem jul og nytår alene åbent for ekspeditioner mandag den 29. december
ml. kl. 1000 og kl. 1500. Kontoret åbner igen mandag den 5. januar 2015.
Information om åbningstider bliver bragt i Dansk Politi, som en jule- og nytårshilsen fra
Sprogforbundet.
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Årsopgørelser udsendes via e-Boks ved årsskiftet. Medlemmer, der ikke er tilsluttet
ordningen, vil i januar modtage årsopgørelsen med posten. Efter at stat og kommuner er
overgået til elektronisk post i november d.å., ventes kun en fåtal at skulle udsendes med
almindelig post.

Sprogforbundets nyeste version af vor applikation kom i drift den 4. december 2014.
Medlemmerne har mulighed for at hæve penge på egen konto, ligesom foreningerne nu
kan give fuldmagt til andre bestyrelsesmedlemmer med hensyn til at disponere over
foreningens konto. Fremover bliver årsopgørelserne ligeledes tilgængelige på app’en.
Indtil videre har omkring 44 % af medlemmerne, der har konto i sprogforbundet, oprettet
sig på app’en.

Sikkerheden på sprogforbundets hjemmeside er blevet optimeret således at al
kommunikation mellem medlemmerne og hjemmesiden nu er krypteret.
Ligeledes undersøges muligheden for tilknytning af NEM Konto til medlemmernes
rejseopsparingskonti.
Ad 4 – Sprogundervisning.

Sprogundervisningen 2014/2015 tegner til at blive et af de bedste i mange år. Udover
aktiviteten i hovedstadsområdet er der også taget initiativer til undervisning i flere
politikredse. Et samarbejde med Rigspolitiet, Koncern HR, har resulteret i udvikling af
brevkursus i fransk, ligesom et kursus i tysk målrettet alarmcentralen er iværksat.
Brevkurset i fransk vil i den kommende sæson blive udbudt til medlemmerne i lighed med
brevkurserne i engelsk. Sprogforbundet vil fortsat have fokus på, hvordan
sprogundervisningen kan udvikles i politikredsene, herunder udvidelse af udbud med
hensyn til undervisningsniveauer.

Der er i indeværende sæson oprettet 21sproghold i mundtlig undervisning fordelt på 6
politikredse, ligesom 5 skriftlige hold er startet. Undervisning i grønlandsk afventer
udtagelsen af personale til sommerassistancen i januar 2015, hvorefter et intensivt kursus
over 3 måneder påbegyndes i februar 2015.
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Ad 5 – Regnskab for 3. kvartal 2014 samt økonomi i øvrigt.

Regnskabet for 3. kvartal 2014 blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger.
Kursreguleringsfondens udvikling 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 11 måneder i 2014.
Tendensen er fortsat, at medlemmerne sparer op.

Kassereren orienterede hovedbestyrelsen om forretningsudvalgets rentemøde med
Sprogforbundets statsaut. revisor afholdt den 8. december 2014. Hovedbestyrelsen
bemyndigede formanden og kassereren til at fastsætte rentetilskrivningen for 2014.
Ad 6 – Rente på opsagte konti.

Efter indstilling fra FU nedsatte hovedbestyrelsen renten på opsagte konti til 0,75 %.
Ad 7 – Forbundets lov.

Lovudvalget har udarbejdet et udkast til ændring af Sprogforbundets § 3 vedr. optagelse af
medlemmer i Sprogforbundet med henblik på at tilpasse lovene politiets nuværende
sammensætning af ansatte.
Ad 8 – Politiets lommebog.

Udgaven af Politiet lommebog 2015 er udgivet ultimo 2014. Prisen er uændret 30 kr. pr.
stk. Lommebøger kan købes ved henvendelse til kontoret.
Ad 9 – Rejse- og kulturaktiviteter.

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

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

Førstkommende forretningsudvalgsmøde afholdes den 24. marts 2015.
Forårets hovedbestyrelsesmøde afholdes som et 1-dagsmøde den 25. marts 2015 i
København.
I forbindelse med landsmødet afholdes hovedbestyrelsesmøde den 19. og den 20. maj
2015.
Forretningsudvalgsmøde afholdes den 2. juni 2015.
Sommerens hovedbestyrelsesmøde afholdes den 10. og den 11. juni 2015.

Landsmødet afholdes onsdag den 20. maj 2015 på Radisson H.C. Andersen Hotel, Claus
Bergs Gade 5, 5000 Odense C.
Efter indstilling fra FU godkendte hovedbestyrelsen, at hvervet som dirigent for
landsmødet, igen varetages af Flemming Olsen fra Politiforbundet.
Kasserer samt intern revisor genopstiller ikke til deres respektive poster grundet
forestående pensioneringer.

Asger Jensen
Sekretær
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