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Den 11. maj 2017.

Referat
af Politiets Sprogforbunds 31. ordinære landsmøde
onsdag den 10. maj 2017 i Odense.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg:
a. Formand
b. Kasserer
c. Meddelelse om hovedbestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter
d. Intern revisor og revisor suppleant.
6. Fastsættelse af honorarer.
7. Fastsættelse af kontingenter og størrelsen af rejselegater.
8. Eventuelt.

Formanden Jesper Friedrichsen bød velkommen til det 31. ordinære landsmøde i Politiets
Sprogforbund. En særlig velkomst til Sprogforbundets æresmedlemmer, ekstern revisor
samt gæster.
Han indledte landsmødet med at mindes afdøde æresmedlem og tidligere formand Lars
Nicolai Jensen, der afgik ved døden den 16. maj 2016, med et minuts stilhed. Æret være
hans minde.
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Ad 1 – valg af dirigent.
Formanden foreslog på hovedbestyrelsens vegne Flemming Olsen fra Politiforbundet som
dirigent til landsmødet. Flemming Olsen blev valgt. Han takkede for valget og
konstaterede, at landsmødet var lovligt indvarslet og at dagsordenen var i
overensstemmelse med lovene.
Han nedsatte et stemmeudvalg bestående af intern revisor Torben Koldborg Frederiksen,
København og Kim Hauge Lundager, København.
Dirigenten foretog navneopråb og konstaterede, at der var mødt 47 stemmeberettigede
medlemmer.
Ad 2 – Beretning.
Formanden, Jesper Friedrichsen, aflagde beretning:
Indledning
Medlemstallet var i 2015 13.248 (deraf 3.143 kontante medlemmer (dvs. medlemmer der
ikke får indeholdt betalinger via løn)) og i 2016 var tallet 13.181 medlemmer (deraf 3.409
kontante medlemmer). Det er et fald på 67 medlemmer, men en stigning i kontante
medlemmer på 255.
Faldet i medlemstallet skyldes afskedigede efter endt orlov/tjenestefri eller pensionering
samt oprydning og sletning af medlemmer, der ikke betaler kontingent.
Der har i begge beretningsårene været en god søgning til deltagelse i sprogundervisning,
og særligt sæsonen 2016/2017 har været positiv. Det skal jeg komme tilbage til senere i
beretningen.
Der har været to emner, der særligt har optaget hovedbestyrelsens tid siden sidste
Landsmøde.
Den første er naturligvis efterveerne af den økonomiske krise. På sidste Landsmøde talte
vi om konsekvensen af denne krise, og vi kunne i medierne læse om svage tegn på
bedring. Vi så dog ikke meget til en bedring før vi var godt inde i 2016. I dag hører vi dog
om, at det går fremad med den globale økonomi, det går bedre i USA, og Europa følger
med, håber vi. Hussalget går bedre, særligt i hovedstadsregionen, men renterne på
obligationslån vil nok fortsat ligge i den lave ende med en svag tendens til stigning. Det vil
I høre nærmere om senere i løbet af formiddagen.
Vi har i 2015 set en fortsat øget indbetaling til rejseopsparingen. I 2016 så vi dog et fald i
indbetalingerne til rejsespareordningen. Der var dog fortsat tale om, at den samlede
opsparing steg. Det tilkommer jo ikke HB eller mig at gætte om årsagen til et fald i
opsparingen, men det kan jo være tegn på et øget forbrug hos medlemmerne, eller det
kan være tegn på, at man flytter sin opsparing til andre investeringsformer. Vi har jo læst i
aviserne, at flere private investerer i aktier. De lave renter og høje kurser på de
obligationer, som vi har kunnet købe til erstatning for indløste obligationer, kan naturligvis
ikke sikre os de høje rentesatser, som vi så år tilbage. Jeg syntes dog stadig, at
forrentningen er acceptabel set i forhold til, hvad man tilbyder i bankerne, men det vil I
høre mere til senere, også når vores kasserer gennemgår regnskabstallene nærmere,
senere her i formiddag.
Det andet større emne, der som sædvanlig fylder en hel del er er vores kerneopgave,
sprogundervisningen. Hovedbestyrelsen har derfor drøftet og igangsat et initiativ, der skal
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munde ud i, at der udarbejdes et sæt visioner for hele Sprogforbundets virke. Vi har i 2016
drøftet dette på vores FU- og HB-møder, og vi har afholdt en ekstraordinær temadag, hvor
HB fordelte sig i grupper og drøftede de følgende punkter:
Sprogundervisning
Kulturelle arrangementer
Rejseopsparing
Rejselegater
Personaleressourcer
Andet, IT, APP, Hjemmeside
Lommebøger
Investeringsstrategi
Forretningsbeskrivelse/dokumentation for beslutninger.
Dette visions-arbejde er ikke afsluttet, hvorfor I givet vil høre mere til resultaterne på næste
landsmøde, men dette blot for at give jer et indtryk af, at HB løbende er meget opsat på at
Sprogforbundet til enhver tid leverer en god og solid ydelse, som efterspørges af vores
medlemmer.
Personale og rationaliseringer
Vi – og vores personale – er fortsat meget glade for kontorerne, som vi lejer af
Politiforbundet, og har i perioden udvidet med to gode undervisningslokaler, hvor
Sprogforeningen i København bidrager til driften. Lokalerne bruges også til møder.
Kontoret består i dag af en kontorleder og 2 kontorassistenter. Primo 2016 ansatte vi en
vikar til at bistå i perioder med ferie og sygdom. I perioden har vi drøftet, at vi skal sikre en
hensigtsmæssig udskiftning af personalet i takt med, at vores gode medarbejdere vælger
at trække sig fra arbejdsmarkedet og gå på pension. Vi har derfor haft en
ansættelsesrunde, og vi har ansat en ny kontorfuldmægtig, Karina, der tiltrådte den 1. april
2017 med henblik på at blive oplært og overtage Susannes opgaver på kontoret. Til
afløsning for Britta har vi pr. 1. juni ansat Anja. Vi glæder os meget til samarbejdet.
Det er her på sin plads at rose kontorets medarbejdere for den store indsats de har ydet
og for den udviste fleksibilitet, der har været alt afgørende for, at vi fortsat kan servicere
vores medlemmer. Vi er jo et lille kontor, og vi har fra FU og HB værdsat det engagement
og den loyalitet over for Sprogforbundet, som alle vores medarbejdere har udvist de sidste
par år.
I beretningsperioden har der været afholdt møde med Rigspolitiet, og vi har aftalt en
forenkling af arbejdsgangene, så vi én gang årligt får afregnet vores mellemværende,
vores udlæg til sprogundervisning og udgifter til kontorhold i forhold til administration af
kontingentforeningerne. Samarbejdet har udviklet sig i retning af et mere formelt
forretningssamarbejde, hvilket jo også giver sig udtryk i, at Rigspolitiet ikke længere
ønsker at deltage som en del af vores Landsmøder, men det er min klare opfattelse, at
Politiets Sprogforbund fortsat nyder støtte og opbakning i Rigspolitiet.
I beretningsperioden har Hovedbestyrelsen efter gode råd og drøftelser besluttet at få et
uafhængigt revisorfirma til at gennemgå vores love og administrative retningslinjer og i det
hele taget vores administration af Sprogforbundet. Det er der kommet en række
anbefalinger ud af, og i samarbejde med vores egen eksterne revisor, Beierholm, har vi

3

ændret på indberetning af moms og på indberetning af lønsumsafgift. Der er ikke tale om,
at der er kommet lovændringer, men det er mere en opdatering af vores procedurer i
forhold til allerede gældende retningslinjer.
Endelig under dette punkt bør det også nævnes, at jeg af Rigspolitiet er sendt til Beijing i
Kina, hvor jeg skal forrette tjeneste i nogle år endnu, om alt går vel. Derfor har HB
naturligvis besluttet, at der bør komme nye kræfter til, men det tager vi senere i
dagsordenen, hvor det hører til. Her er det dog på sin plads at takke FU for det ekstra
arbejde, de har måttet udføre i mit fravær.
IT
Vores hjemmeside benyttes fortsat flittigt, hvilket også skyldes, at vi fortsat udbygger itplatformen forhåbentligt til glæde for vores medlemmer.
Rejsetilbuddene står som sædvanlig for en god del af besøgene, og vi er meget
opmærksomme på, at vi hele tiden får justeret informationerne på siden, sådan at den
indeholder så megen relevant information som muligt.
Men der er også sket meget andet på it-fronten i beretningsperioden, der også betyder, at
vores hjemmeside bliver brugt mere bredt.
Politiets Sprogforbund har udviklet en applikation (APP), hvor medlemmerne via internettet
kan hente kontoudtog på deres rejseopsparingskonti. Hertil kan man se, hvilke foreninger
kontohaver betaler kontingent til, I en anden funktion kan kassererne i de enkelte
foreninger trække medlemsoversigter, og funktionen giver kontingentforeningerne adgang
til selv at udstede fuldmagter til kontingentforeningens bestyrelsesmedlemmer til at se og
disponere over foreningens konto.
Vigtigt er det også, at vi har fået etableret en mulighed for, at medlemmerne kan bestille
overførsel af penge fra deres rejse-sparekonto til deres bankkonto. Denne APP er i fortsat
udvikling, og fra 2017 og fremefter vil årsopgørelsen for rejsespareordningen alene blive
anbragt i denne App og ikke sendt via e-boks. Det er derfor glædeligt, at vi ultimo 2016
kunne se, at 53% af vores sparere havde aktiveret deres APP, men når nu også
årsopgørelsen kommer her, skulle vi gerne have endnu flere til at bruge APP’en.
Anvendelsen af e-boks er en relativ dyr måde at kommunikere på, og vi vil gerne beholde
disse penge til glæde for Sprogforbundets medlemmer.
Der er fortsat ingen forbindelse mellem Internettet og vores it-netværk i Sprogforbundet. Vi
flytter fysisk information fra vores APP på internettet over på vores lukkede netværk i
forbindelse med overførsel af penge. Dette er naturligvis ud fra et sikkerhedsmæssigt
synspunkt. Vi er dog tvunget til at følge med i udviklingen, og derfor kigger vi også nu på,
om der er muligheder for at finde en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde at håndtere en
online adgang til overførsler og hævninger af penge. Det vil I høre mere om på de
kommende landsmøder.
Vi sørger løbende for at vores it både i forhold til software og i forhold til hardware er
tidssvarende. Og i takt med, at vi udvikler nye muligheder, vil der naturligvis løbende være
udgifter til IT, men som I vil se senere, når kassereren aflægger regnskab, så er vi også på
dette område ganske omkostningsbevidste.
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Der har nu i beretningsperioden været ganske få tekniske problemer, der har ikke været
nedbrud, og i det daglige har vi et godt og direkte samarbejde med Lån & Spar A/S
omkring udveksling af data.
Medlemskab af Politiets Sprogforbund
Som I ved vedtog vi jo på sidste landsmøde i 2015 at præcisere, at ansatte i Politi og
Anklagemyndighed, kan være medlem af Sprogforbundet, når de også er medlem af en
forhandlingsberettiget faglig organisation. Dette har i beretningsperioden fungeret fint. Vi
har dog haft en enkelt sag, hvor et medlem af Sprogforbundet meldte sig ud af
Politiforbundet, hvorfor vi var nødsaget til at skrive til vedkommende, og forklare, hvordan
vores love var sat sammen, så vi ville gerne vide, om han var medlem af en
forhandlingsberettiget faglig organisation. Hvis ikke ville vi være nødsaget til at melde
vedkommende ud af Sprogforbundet. Vi hørte ikke mere, og vedkommende er således
ikke i Sprogforbundet længere alt i henhold til lov for Politiets Sprogforbund.
Kontingentet i Sprogforbundet er kr. 3,- pr. medlem pr. måned. Af disse 3 kr. går den ene
kr. tilbage til Sprogforbundets 11 Sprogforeninger. Senere på dagsordenen er der et
forslag fra Hovedbestyrelsen om at hæve kontingentet, og dette forslag vil selvfølgelig
blive selvstændigt motiveret, når vi kommer dertil.
Pensionister
Medlemmer, der pensioneres, kan fortsætte deres medlemskab. Kontingentet trækkes på
medlemmets konto.
I perioden har vi haft et enkelt spørgsmål til, om pensionister kan deltage i
holdundervisningen i sprog og på den måde nyde godt af medlemskontingentet.
Pensionister kan ikke deltage i sprogundervisningen, idet denne betales af Rigspolitiet for
tjenestegørende personale. Alle andre tilbud og arrangementer i sprogforeningerne kan
pensionister naturligvis deltage i.
Sprogundervisning
Hovedbestyrelsen betragter fortsat sprogundervisningen som et kerneområde for
Sprogforbundet, og som jeg nævnte i indledningen, så har vi taget initiativ til, at vi får
undersøgt muligheder for at udvikle vores tilbud, så vi til enhver tid kan levere
tidssvarende og attraktive tilbud om sprogundervisning.
Vi har et meget positivt samarbejde med Rigspolitiet, afsnittet for Efter og
Videreuddannelse, og afsnittet, der arbejder med udsendelse af polititjenestemænd til
internationale humanitære politimissioner. Her bliver der løbende og ofte med kort varsel
tilrettelagt målrettet uddannelse, eksempelvis fransk, både i skrift og tale, til
polititjenestemænd, der udsendes i politimissioner verden over.
Vi tilrettelægger grønlandsk for polititjenestemænd, der skal på sommerassistance til
Grønland. Undervisningen gennemføres via Skype, og vi har CD-er med sprogkursus i
grønlandsk.
Tilmeldelse til sprogundervisning via vores hjemmeside fungerer godt. Københavns,
Rigspolitiets og Bornholms Sprogforening har nu med konsulentbistand udviklet en model,
hvor der i maj måned udbydes undervisning med elektronisk tilmelding, og så afholdes der
et efterårskursus og et forårskursus. Vi vil selvfølgelig følge afviklingen af disse kurser
med henblik på, at vi kan lære mere og evt. indføre noget lignende i resten af
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sprogforeningerne. Vi er nødt til hele tide at være opmærksomme på, hvor der er mulighed
for at forbedre vores tilbud.
Generelt oplever vi stor opbakning til vores virksomhed i de fleste politikredse, og ikke
sjældent bliver vi bedt om at bistå med rådgivning om mere specialrettet
sprogundervisning, eks. til alarmcentraler o.l.
Der har i perioden været oprettet hold i, engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, rumænsk,
russisk, grønlandsk, arabisk og græsk.
Skriftlig engelsk – og nu også skriftlig fransk – er meget populært. Engelsk kører på 2
kompetenceniveauer og fransk på 3, og rent praktisk foregår kommunikationen mellem
lærer og elev via mail. Der er fortsat stor søgning til disse kurser, der også styrker
medarbejderes mulighed for at søge international polititjeneste.
Konklusionen på den forgangne beretningsperiode for så vidt angår sprogundervisning er,
at vi har set en positiv udvikling, men det ændrer ikke, at jeg er meget glad for det initiativ,
som vi har sat i gang omkring udviklingen af visioner for at styrke netop
sprogundervisningen.
Sprogkurser til udlejning i Sprogforbundet
Her er jeg glad for at kunne fortælle om et initiativ, der er iværksat i Sprogforeningen
København og Rigspolitiet.
Der er blevet indkøbt konsulenttimer til implementering af E-bøger til udlån,
implementering af I-bøger til udlån, og generelt vil Sprogforbundets hjemmeside omkring
sprogundervisningen blive fornyet.
I forbindelse med de nævnte udviklingsinitiativer, har vi drøftet, om CD-skiven som medie
er ved at være forældet. Det må vi se på, og det vil I høre mere til i årene frem.
Vi udlejer fortsat sprogkurser i forskellige sværhedsgrader, og de sprog vi p.t. udbyder er
engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, grønlandsk, thailandsk, svensk, ungarsk,
rumænsk, græsk, tyrkisk og arabisk og kurserne leveres via Cd-rom.
Sprogkurserne udlejes for kr. 50,- for de første 3 måneder og kr. 25 pr. påbegyndt måned.
Pengene trækkes automatisk på medlemmernes konti i Sprogforbundet. De medlemmer,
der ikke har en konto, skal indbetale lejen via netbank, hvorefter kurset sendes til
pågældende.

Undervisningsbøger
Undervisningsbøger til holdundervisning på engelsk, tysk, fransk, spansk, arabisk og
italiensk kan fortsat lånes i Sprogforbundet. Som noget nyt har vi nu også grønlandske
sprogbøger. Vi indkøber løbende nye bøger. Vi vil gerne have, at biblioteket er så
interessant og relevant som muligt. Vi undersøger muligheden for at købe elektronisk
undervisningsmateriale – dels fordi vi på den måde løbende kan sikre os, at
undervisningsmaterialet er aktuelt og interessant, og dels for også at begrænse behovet
for opbevaringsplads til bog-sæt.
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Kontingentforeninger
Forudsætningen for at oprette en foreningskonto eller en kontingentforening er, at der er
tale om en forening relateret til politi- og/eller anklagemyndighed, og det skal være en
forening med vedtægter, der godkendes i Sprogforbundet. Vi vejleder naturligvis
foreninger, der ønsker at indlede et samarbejde med os.
Vi har i dag 444 foreningskonti/kontingentforeninger, hvoraf de 295 har medlemmer
tilknyttet og dermed løntilbagehold. De resterende er jubilæumsforeninger og foreninger
uden medlemmer med løntilbagehold. Det er en lille nedgang i forhold til sidste
beretningsperiode.
Sprogforbundets administrationsgebyr er fortsat kr. 4 pr. medlem pr. år.
Kontingentforeningerne kan rekvirere medlemsfortegnelser for kr. 6,- pr. side. Men man
kan også hente dem gratis via vores APP, som jeg omtalte for lidt siden.
For at Sprogforbundet kan håndtere administrationen af kontingentforeninger for
Rigspolitiet, kræves det, at Rigspolitiet hver måned overfører personoplysninger om vores
medlemmer til Sprogforbundet, således at vi er i stand til at trække de korrekte
kontingenter og ajourføre medlemsoversigten for de enkelte kontingentforeninger. På
baggrund af ny EU-lovgivning har vi drøftet med Rigspolitiet, hvordan disse regler vil få
indflydelse på administrationen af kontingentforeningerne. Rigspolitiet er ved at undersøge
reglerne nærmere, men foreløbig er det den fælles forventning, at vi kan fortsætte med
vores kontingentforeninger som hidtil, men vi afventer endelig orientering fra Rigspolitiet.
Max opsparing for medlemmer og foreninger
Max opsparing er fortsat kr. 6.000,- pr. måned og grænsen håndhæves konsekvent.
Sprogforbundet har en opsparingsform, der er bedst tjent med en jævn opsparing. Vi skal
jo hele tiden holde os for øje, at vi i henhold til vores love kan tilbyde en rejsespareordning
og vi er ikke en investeringsforening.
Regnskaber
Vores kasserer, Jakob Agesen, vil om lidt gennemgå regnskabet i detaljer. Jeg vil derfor
kun komme med nogle overordnede betragtninger for beretningsperioden.
Opsparing
Der har været en fortsat interesse for opsparing i denne beretningsperiode, dog noget
mindre i 2016 end i 2015.
Investering
I beretningsperioden har vi på baggrund af råd og vejledning fra ekstern revisor og fra
vores bank revideret investeringspolitikken, idet den gamle politik ikke var hensigtsmæssig
i det nuværende lave renteniveau.
Ved at låse os til køb af obligationer i tre grupper, korte, mellemlange og lange, ved at låse
os til altid at købe til under kurs 100 og ved aldrig at sælge obligationer, så risikerede vi at
sidde inde med nogle obligationer – særligt de lange – hvor renten var lav og løbetiden
lang. I et marked som vi har haft i beretningsperioden, og som vi formentlig vil have en god
tid endnu, så vil vi ved de længe ventede rentestigninger ligge inde med papirer med en
meget lav forrentning.
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Vi har derfor efter disse råd fra vores eksterne eksperter ændret på investeringspolitikken
og fokuserer nu mere på et rentefølsomhedsprincip, hvor den enkelte obligation vurderes
ud fra markedet. Dette betyder, at vi i samråd med banken foretager indkøb, når
rentefølsomheden ligger under et måltal på 5, og det kan være hensigtsmæssigt at købe,
selv om kursen ligger lidt over 100, og det kan være hensigtsmæssigt at sælge papirer fra
vores portefølje, hvor rentefølsomheden bliver for høj.
Denne ændring har ført til, at vores obligationsportefølje nu samlet ligger med en
rentefølsomhed på under 5, og da vi har en god portion obligationer, der rentetilpasses, så
står vi godt rustet, hvis der – forhåbentligt kan jeg vel godt tillade mig at sige – kommer
rentestigninger i 2017 eller 2018.
Denne nye politik for investeringer er ganske kompliceret at arbejde med, men det tætte
samarbejde mellem vores kasserer og Lån og Spar Bank sikrer en solid og sikker
administration af vores portefølje af obligationer.
Vi har i beretningsperioden gennemført møder med 5 af de største banker herhjemme, de
såkaldte ”systembanker”, Danske Bank, Nordea, Jyske Bank, Syd Bank og Nykredit Bank.
Formålet med møderne var at undersøge muligheden for at anbringe nogle af vores
mange kontante penge hos dem og for at høre, hvordan de så på mulighederne for
investering i obligationer.
Samstemmende fra alle var der ingen interesse for at modtage vores kontanter med
mindre hele obligationsporteføljen fulgte med. Da vi har et særdeles tæt og godt
samarbejde med Lån og Spar Bank, var dette selvfølgelig ikke en mulighed. Det gode ved
disse møder var dog, at alle foreslog os at ændre investeringspolitikken hen mod det, som
jeg har beskrevet. Den måde vi gjorde det på før, var fornuftig i et ”højrente-marked”, men
nu med de små renter, høje kurser var man nødt til at fokusere på rentefølsomheden. I
forhold til omkostningerne ved administrationen af obligationer, var det vores opfattelse, at
det blev for dyrt at indgå aftaler med de nævnte banker.
HB er stadig meget opmærksomme på, at vi har en rejseopsparing, og vi er ikke nogen
investeringsforening, hvor der spekuleres med de indsatte penge.
Ud over obligationerne, der er placeret i Værdipapircentralen, har vi den kontante del i Lån
& Spar Bank.
Hovedbestyrelsen har besluttet – ikke mindst på baggrund af vores møder med
systembankerne – fortsat at holde vores kontante del i Lån og Spar Bank, selvom vores
indestående kun dækkes af garantien på op til kr. 750.000,-. Kassereren og
formanden/næstformanden deltager i repræsentantskabsmøderne hos Lån & Spar, og vi
har noteret os, at banken i beretningsperioden løbende har udvist gode resultater, og vi
betragter banken som god og solid.
Sikkerhed
Medlemmernes opsparing bliver som nævnt placeret i obligationer, der igen er placeret i
Værdipapircentralen. Den kontante del udgøres af egenkapital og kursreguleringsfond.
Der er således ingen 100 % sikkerhed for pengene i Sprogforbundet. Den sikkerhed vi
yder ligger i vores forsigtige og velovervejede investeringspolitik, hvor sikkerheden går
foran indtjeningen.
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Hovedbestyrelsen har besluttet, at investeringspolitikken skal revideres og drøftes på et
HB-møde mindst én gang om året. Selvfølgelig kan HB til en hver tid drøfte evt. ændringer
af investeringspolitikken, men som minimum skal den drøftes én gang om året.
Den økonomiske udvikling følges løbende i dagligdagen af kassereren og formanden. Vi
drøfter også investeringspolitikken med vores eksterne revisor, Beierholm og vores bank,
Lån og Spar Bank, for at sikre, at vi følger de relevante retningslinjer.
Ud over den løbende kontakt, som kassereren har med investeringsafdelingen i Lån &
Spar, så mødes vi også fast en gang om året med ledelsen i investeringsafdelingen i Lån
& Spar.
Vi investerer udelukkende i obligationer, og hvis markedsrenten stiger og kurserne dermed
falder, så har vi en kursreguleringsfond, der skal være på mindst 8 % af medlemmernes
indskud.
I vil under regnskabsaflæggelsen se, at den nuværende procentdel på
kursreguleringsfonden er noget højere. Når procentdelen på kursreguleringsfonden er så
relativ høj, skyldes det igen vores forsigtighed. Som alle ved, er renterne fortsat meget
lave, og kurserne tilsvarende høje. Dette gør, at vi er nødt til at have lidt ekstra på
kursreguleringsfonden, hvis vi får rentestigninger.
I forhold til fastsættelse af den årlige rente på rejsespareordningen, så fastsætter vi – som
en ekstra sikkerhed – først den endelige rente sidst i december måned hvert år.
I december måned ser vi, om sikkerheden er i top og hensætter forlods de millioner, der
eventuelt skal til, for at få vores kursreguleringsfond op på mindst 8 % af medlemmernes
indskud.
I 2009 kunne vi udbetale en rente på 4 %. I 2010 faldt denne rente til 3,25 %, I 2011 faldt
den til 3%, i 2012 til 2,5%, i 2013 igen 2,5%, i 2014 2%, i 2015 1% og i 2016 1,25%.
Baggrunden for denne mindre stigning er den noget lavere opsparing vi så i 2016
kombineret med renteniveauet. Hovedbestyrelsen gav derfor formand og kasserer
fuldmagt til at beslutte en lidt højere rente i 2016. Dette har vi naturligvis også drøftet med
vores eksterne revisor, for at have så godt et beslutningsfundament som muligt.
Afslutningsvis til dette her vigtige afsnit vil jeg gentage, hvad jeg sagde indledningsvis. Det
er vores forsigtige investeringspolitik, Jakobs, Asgers og mine løbende drøftelser, vores
drøftelser på de fire årlige FU- og HB-møder, vores dialog med professionelle på området,
der samlet giver den sikkerhed, som Sprogforbundet kan tilbyde.
Politiets Lommebog
Det er sekretæren, Jens Them, der har ansvaret for lommebogen, og han sidder med i et
udvalg med repræsentanter fra Politiforbundet. Dette udvalg står for ajourføring af
lommebogen år for år.
Lommebogen/ kalenderen blev i 2016 udgivet i 12.300 eksemplarer (11.500 stk. til
Politiforbundet og 800 stk. i sprogforbundets eget regi). Løssalgsprisen er 10 kr. pr. stk.
Af overskuddet fra salget af lommebogen bliver der hvert år givet et beløb til henholdsvis
Politiets Mindefond og Politiets Studierejsefond. (Henholdsvis kr. 2.000,- og kr. 2.500,-)
Rejselegater
På baggrund af drøftelser med vores eksterne revisor, Beierholm, har Hovedbestyrelsen
besluttet at indstille udlodningen af disse rejselegater. Dette skyldes en vurdering af, at en
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sådan udlodning skal beskattes efter nugældende retningslinjer, hvilket vil være en
uforholdsmæssig stor administrativ opgave set i forhold til de udloddede beløbs størrelse.
Sprogforbundets love vil blive foreslået ændret i overensstemmelse hermed. Mere om det
senere på dagsordenen.
Studierejseudvalget
Sprogforbundet har altid været med i studierejseudvalget. Udvalget får tilskud fra
Justitsministeriet og organisationerne betaler i forhold til medlemstal.
Hvert år udsendes typisk 4 – 5 grupperejser og en eller 2 enkeltrejser. Kravet til deltagerne
er, at de skal studere og beskrive et forud godkendt emne af interesse for politiet.
Rabataftaler
Dette område sorterer under næstformand, Asger Jensen. På Sprogforbundets
hjemmeside www.politiets-sprogforbund.dk vil I altid kunne se eventuelle ændringer til
listen over samarbejdspartnere.
Det er alle store landsdækkende virksomheder, og alt har med rejser at gøre, idet vi ikke
ønsker, at være en slags indkøbscentral eller lignende.
Afslutning
Inden vi slutter helt af, skal jeg også lige nævne Sprogforbundets jubilæum næste år. Vi
bliver 75 år. I den sammenhæng har Hovedbestyrelsen aftalt med Politihistorisk Museum,
at de laver et festskrift om Sprogforbundets historie. Hovedbestyrelsen overvejer også,
hvordan vi på bedste måde kan festligholde den begivenhed.
Tak til Rigspolitiet for det fortsatte gode samarbejde, tak til vores ansatte på kontoret, tak
til Hovedbestyrelsen og tak til sprogforeningerne for den indsats der er gjort i
beretningsperioden.
Formanden overlod herefter beretningen til forsamlingens nærmere vurdering.
Steffen Johannesen, Københavns Vestegn, forespurgte til, hvorvidt en politiansat, der
lader sig pensionere og efterfølgende ansættes af politiet som konsulent, kan deltage i
sprogundervisning og være en del af sprogforeningens bestyrelse.
Formanden svarede under henvisning til Sprogforbundets lov § 3.01. Her fremgår det, at
såfremt man er ansat af politiet/ anklagemyndighed og samtidig er medlem af en
forhandlingsberettiget faglig organisation, så kan man være medlem af Politiets
Sprogbund. Såfremt disse kriterier er opfyldt kan man deltage i sprogundervisning. I
forhold til, om man er valgbar til en sprogforeningsbestyrelse kan jeg som udgangspunkt
ikke se, at der er noget til hindring for dette. Denne problemstilling har vi ikke tidligere haft
og dette bør vi nok undersøge nærmere i detaljer.
Niels Ove Jespersen, Midt- og Vestjylland, forespurgte til, hvorvidt lommebogen vil blive
udvidet med den tidligere lommebogsdel eller om lommebogen helt udfases.
Formanden svarede at lommebogen/ kalenderen ikke udvides og den vil fortsat blive
udgivet i den nuværende form. Der er p/t ingen planer om at udfase lommebogen.
Landsmødet havde ikke flere spørgsmål til beretningen, der blev godkendt med
akklamation.
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Ad 3 - Fremlæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse.
Kassereren, Jakob Agesen, fremlagde de reviderede regnskaber.
Årsregnskabet er forud for Landsmødet tilsendt repræsentanterne sammen med
revisionspåtegninger fra både intern og ekstern revisor.
Indledning.
Inden selv regnskabsaflæggelsen vil jeg kort nævne lidt om hvad der er sket siden maj
2015, hvor vi sidst var samlet til landsmøde i Politiets-Sprogforbund. Når jeg gør det er det
for at nævne hvad der blandt andet har spillet ind på de finansielle markeder og derved
har afsmittende effekt når vi har skullet investere medlemmernes penge og tilskrivning af
rente ved udgang af året.
Sidst vi var samlet her var det krisen i Grækenland, som fyldte meget og det skabte en del
usikkerhed på de finansielle markeder og særligt i eurozonen. Krisen i Grækenland spøger
p.t. lidt igen.
Store flygtningestrømme blev og er stadig en stor udfordring for mange lande i Europa.
Terroren ramte desværre mange steder i Europa og resten af verden i 2015-2016.
Storbritanniens udmeldes af EU og ikke mindst præsidentvalget i USA, er nogle af de ting,
der har haft indflydelse på den økonomiske udvikling.
Generelt.
Der er i den forløbne periode blevet indfriet og solgt realkreditobligationer og
statsobligationer for i alt 438 mio. kr. Samtidig er der indkøbt nye realkreditobligationer for
887 mio. kr. Medlemmerne har i perioden forøget deres opsparing med 57 mio. kr., mens
Sprogforbundets kursreguleringsfond (egenkapital) er blevet forøget med 14,5 mio. kr.,
således at det akkumulerede overskud nu udgør 134 mio. kr.
Derudover har Sprogforbundet nogle favorable vilkår i Lån & Spar Bank, hvor vi har vores
kontantbeholdning stående – dels på aftalekonti dels på driftskonti. Som nævnt af
formanden har vi holdt møder med de 5 største banker. Dette for og sondre om de kunne
tilbyde andre investeringsprodukter eller kunne være konkurrencedygtige i forhold til
aftaleindskud. Efter møderne med bankerne tog hovedbestyrelsen en grundig drøftelse i
forhold til udkommet af møderne med bankerne. Hovedbestyrelsen besluttede, at
fastholde engagementet med Lån & Spar Bank og ikke indgå aftaler med andre banker.
Regnskabsaflæggelsen.
Regnskabet er for årene 2015 og 2016. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i
forhold til årsregnskabet 2013 – 2014, der blev fremlagt på Landsmødet i 2015. Alle
indtægter og udgifter periodiseres fuldt ud. Kursgevinster og tab indtægtsføres eller
udgiftsføres alene, såfremt de er realiseret.
Værdipapirer værdiansættes til den offentligt noterede kurs på statusdagen den 31.
december. Urealiserede kursgevinster og kurstab føres direkte på kursreguleringsfonden.
Resultatopgørelsen viser samleposterne for indtægter og udgifter fra 1. januar til 31.
december. Begge år er vist i hver sin kolonne, og der er henvisning til note 1 med
specificerede oplysninger.
Indtægterne består af renteindtægter fra henholdsvis obligationer og bankkonti samt
kursgevinster på indfriede obligationer. Vi har i regnskabsperioden fået indløst flere af
vores højere forrentede obligationer og dette er medvirkende til forskellen i indtægter på
de 2 år. I de 2 regnskabsår har vi haft en del af vores likvide midler stående på
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aftaleindskud hos Lån & Spar Bank, hvor pengene er bundet i typisk 6-12 måneder. Ved
disse aftaleindskud kunne Lån og Spar give os en højre rente end de 0,50 % vi får på
vores driftskonto. Det lyder ikke af meget, men med det nuværende lave rentemiljø i
samfundet, så er det ganske flot.
Kursgevinsten på indfriede obligationer blev i 2015 på 4,5 mio. og i 2016 på 3,2 mio.
Renten.
Sprogforbundet gav i 2015 1,0 % i rente og i 2016 1,25 % i rente svarende til henholdsvis
11,8 millioner og 15 millioner. I forbindelse med fastsættelse af årets rente i
regnskabsperioden, er denne blandt andet fastsat med det formål at sikre en høj buffer i
kursreguleringsfonden, idet udviklingen viser, at medlemmerne fortsat sparer op og det
faktum, at renten fortsat ligger på et historisk lavt niveau. Til vores kursreguleringsfond
hensættes der 8 kr. for hver 100 kr. der spares op.
Der ses en tendens til at vi kommer til at se stigende renter. Ved stigende renter falder
kursen på vores obligationsbeholdning. Ved udgangen af 2016 kunne det beregnes, at ved
en rentestigning på 1 %, så vil det betyde et fald i kursværdien af vores
obligationsbeholdning med ca. 38 mio. kr.
Administrationsomkostningerne for 2016 var lidt højere end i 2015. Dette skyldes en
regulering af moms for årene 2013,2014 og 2015 som afregnes samlet i regnskabet for
2016. Udgiften til konsulentbistand dækker over det formanden var inde på med at vi fik et
andet revisionsselskab til og se på den måde som vi driver Politiets-Sprogforbund på. Det
medførte bl.a. ændringer i forhold til afregning af moms og lønsumsafgift. Dette har givet
nogen afsmittende ændringer i regnskabet i forhold til de 2 regnskabsår.
Administrationsomkostningerne udgjorde 6,48 % af indtægterne i 2015 og 10,54 % af
indtægterne i 2016. Hvis man måler administrationsudgifterne i forhold til medlemmernes
indskud udgør de henholdsvis 0,12 % og 0,14 %.
Administrationsudgifterne er ifølge vores statsautoriserede revisor på et særdeles lavt
niveau, når der sammenlignes med andre tilsvarende foreninger.
Jeg vil kommentere nogle udvalgte omkostninger.
Personaleomkostningerne er de største. Det er posterne kontormedhjælp, pensioner,
omkostninger til social sikring (ATP, gruppeliv og forsikringer) honorarer og lønsumsafgift.
Efter ændring i åbningstider er de ansatte gået lidt ned i tid og derved også mindre
udbetaling af løn. Disse administrationsomkostninger udgjorde 69 % i 2015 og 42 % i 2016
af de samlede administrationsomkostninger. Differencen skyldes hovedsagelig, at der er
sket en regulering i lønsumsafgiften i 2016 på 150.000 kr., som vi får retur fra SKAT.
Møder, diæter og forplejning var på stort set samme niveau i de 2 år. De årlige
hovedbestyrelsesmøder med samleveren gik i 2015 til Svendborg og i 2016 til Azorerne.
Ved disse ture er der egenbetaling for ledsager når vi rejser udenrigs.
IT-omkostningerne har også været betydelige poster i begge år og dækker blandt andet
indkøb af nyt materiel, udvikling og drift af Sprogforbundets applikation til
kontooplysninger, udvikling og drift af regnskabssystem og hjemmeside. Vi arbejder forsat
på div. It-løsninger bl.a. for at lette administrationen ved ind og udbetalinger og øvrige
tiltage, der giver medlemmerne en lettere adgang til deres konti. Som nævnt af formanden
var 2016 det sidste år, at årsopgørelsen sendes ud via E-Boks og derved spare vi denne
post fremadrettet. Årsopgørelsen vil fremover være tilgængelig i vores applikation eller kan
tilsendes pr. post mod et gebyr på 25 kr.
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Administrationsbidrag er en indtægt fra kontingenter og gebyrer fra kontingentforeninger.
Medlemmerne betaler 3 kr. i kontingent pr. måned eller 36 kr. årligt, mens
kontingentforeningerne betaler 4 kr. årligt pr. medlem. En ændring i vores
regnskabspraksis gjorde, at vi afregnede beløbet 2 gang i 2015 og det forklare den store
forskel på denne post 2015 i forhold til 2016.
Der blev i 2015 et overskud på 12.442.522 kr. og i 2016 et overskud på 2.046.922 kr.
Resultatet er hvert år overført til kursreguleringsfonden.
Balancen er et øjebliksbillede af den 31. december.
Aktiverne består af likvide beholdninger stående placeret på konti eller aftaleindskud på og
udgjorde ved udgangen af 2016 i alt 270 mio. kr. Vi har i dag ingen aftaleindskud. Det
kommer jeg nærmere ind på lidt senere.
Periodiserede renter er rentebeløb, som først kommer til udbetaling det følgende
regnskabsår.
De væsentligste aktiver er værdipapirerne, som består af realkreditobligationer og
statsgældsbeviser.
Værdipapirerne er i årsregnskabet opgjort til kursværdi. Beholdningen af obligationer er
mere værd end anskaffelsesværdien. Der er en kursgevinst, men den er ikke realiseret.
Anskaffelsesværdien er 1.100.232.782 kr., mens kursværdien pr. den 31-12-2016 var
1.134.180.893 kr. Hvis vi havde solgt hele beholdningen den 31-12-2016, ville vi have fået
en kursgevinst på knap 34 mio. kr. (33.948.110 kr.)
Passiverne viser fordeling og ejerskab til aktiverne. Den største post er naturligvis
medlemmernes tilgodehavende, som aldrig tidligere har været større, hvilket modsvares af
det akkumulerede overskud, der heller aldrig har været større.
2015 var sidste år vi udbetalte rejselegater fra rejselegatforeningen og derfor intet under
denne post for 2016.
Mellemregningen med Undervisningsafdelingen viser hvad der er til rådighed ved
årsskiftet. Den konto vedrører alt med undervisningsmaterialer m.v. til
sprogundervisningen. Det er den primære opgave for Sprogforbundet.
Skyldige omkostninger er ligeledes en del personaleomkostninger herunder feriepenge,
AM-bidrag, moms og SKAT. Endvidere udgifter til revision/konsulentbistand, som først
skulle afregnes efter 31. december.
Opsparingen har været stigende siden 2008 og blev i 2015 forøget med 45,1 mio. og
forøget med 11,5 mio. kr. i 2016. For de første måneder af 2017 ses der igen en tendens
til opsparing som tidligere år. Det er fortsat de ældre årgange/pensionisterne, som trofast
overføre penge via netbank og holder kontoret beskæftiget med de talrige bankoverførsler
hver måned. Medlemmernes opsparing er nu på ca. 1,24 mia.
Kursreguleringsfonden (Sprogforbundets egenkapital) er en opsamling af tidligere års
over- og underskud og urealiserede kursgevinster. Fonden skal udgøre mindst 8 % af
medlemmernes tilgodehavende. For hver 100 kr. medlemmerne sparer op, skal der som
tidligere nævnt hensættes 8 kr. til kursreguleringsfonden. Disse hensættelser kan kun
hentes fra renteindtægter og kursgevinster. Der er således direkte sammenhæng med de
lavere rentetilskrivninger i 2015 og 2016 og den forøgede opsparing i de samme år, idet
større hensættelser til kursreguleringsfonden har været nødvendig.
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Kursreguleringsfonden har i forbindelse med finanskrisen vist sit værd. Den er buffer
mellem det medlemmerne har til gode og den værdi som aktiverne (obligationerne) aktuelt
har.
Hvis renteniveauet stiger med 1%-point, kan det beregnes, at kursværdien af
værdipapirbeholdningen vil falde med ca. 38 mio. kr. (er nævnt tidligere) I 2016 blev de
ønskede 8 % godt og vel opfyldt. Fonden havde en størrelse på godt 13,5 % ved
udgangen af året svarende til ca. 168 mio. kr.
Kursreguleringsfonden har siden nytår holdt sig meget stabilt med nogle ganske svage
udsving.
Fremtiden.
Opsparingen forventes fortsat at blive placeret i realkreditobligationer og eventuelt
aftalekonti i Lån & Spar Bank.
Renteniveauet i samfundet har i en længere periode været meget lavt, hvilket naturligvis
har afspejlet sig i den udbetalte rente til medlemmerne. Vores højtforrentede obligationer
er blevet indfriet som følger af de store konverteringsbølger, der har været i 2015 og 2016.
Ved de løbende køb af obligationer følges vores tilrettet investeringspolitik, samt de
anbefalinger vi får fra rådgiver i Lån og Spar Bank og ekstern revisor.
Det har medført at vi ikke har købt højtforrentede obligationer, men fortrinsvis har holdt os
til obligationer med kort løbetid og derved lav kursfølsomhed. Vi har løbende investeret i
variabelt forrentede obligationer og andel af disse udgør for nuværende ca. 400 mio. kr.
Når rentestigningerne kommer, bliver renten på disse obligationer løbende justeret. Flere
her i salen har formentlig boliglån, hvor det helt eller delvist er finansieret med variabelt
forrentede obligationslån og derved ved i også, at renter ikke er steget, men faldet på
disse rentetilpasningslån.
At der i vores obligationsbeholdning er en fornuftig andel af variabelt forrentede
obligationer gør efter vores opfattelse, at vi på denne måde er godt dækket ind, når vi igen
ser stigende renter.
Den meget lave rente smitter naturligvis også af på vores aftaleindskud, hvor det lave
rentemiljø i samfundet også rammer Lån og Spar Bank. På vores driftskonti i Lån & Spar
Bank får vi en god rente. Aftaleindskud med en attraktiv rente er for nuværende ikke muligt
at opnå.
Som følge af vores tilrettede investeringspolitik, har vi i en længere periode investeret i
obligationer med en kort løbetid. Der udløber for ca. 500 mio. inden for de næste 5 år. Der
bliver derfor god mulighed for at investere løbende de kommende år i takt med de
forventede rentestigninger og derved forsat opnå en attraktiv rentetilskrivning til
medlemmerne.
En stor del af vores obligationsbeholdning forrentes med 1 % eller lavere.
Vi har gennem en årrække haft forventning om rentestigninger. Det var først ved
udgangen af 2016, at rentestigningen kom fra USA og igen her i 1. kvartal af 2017. For
nuværende er der ikke tegn eller forventninger om store rentestigninger i Europa.
Afslutningsvis vender jeg tilbage til det jeg sagde i min indledning. Flere af tingene vil
givetvis fylde en del på de finansielle markeder. Forløbet af Brexit og det valg de har i
næste måned, valg senere på året i Tyskland og særligt Trumps økonomiske politik er
noget vi vil følge nøje.
Det er svært og spå om rentetilskrivningen for 2017. Det skyldes bl.a. den politiske
usikkerhed, der p.t. er i verden og særligt hvordan det går i USA kan komme til og få
indflydelse på økonomien i verden.
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Økonomien i Europa er i bedring, men stadig ikke oppe i det gear, som skal få inflation op
over 2 %.
Skal jeg komme med et forsigtigt bud på årets rentetilskrivning, så vil jeg skønne, at
rentetilskrivningen bliver på samme niveau som i 2016.
Ud fra de ting jeg har nævnt ved denne fremlæggelse er det min vurdering, at vi står godt
rustet ved kommende rentestigninger og som også nævnt af formanden vil jeg gentage, at
det vigtigste for Sprogforbundets investeringer fortsat er, at sikkerheden for
medlemmernes opsparing går forud for en høj rente.
Kassereren overlod herefter sin beretning til Landsmødet.
Landsmødet havde ingen bemærkninger til regnskabet/ beretning, der blev godkendt med
akklamation.
Ad 4 – Behandling af indkomne forslag.
a)
Dirigenten fremlagde på vegne af en enig hovedbestyrelse forslag til følgende ændringer
af Sprogforbundets love:
I §§ 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 12 -13 -14 og 15, hvor der er benævnt forbundet ændres
dette til Sprogforbundet.
§ 3.03. nuværende ordlyd:
Landsmødet kan efter hovedbestyrelses indstilling udnævne æresmedlemmer af Politiets
Sprogforbund. Indstillingen kan ikke gøres til debat.
Ændres til:
Landsmødet kan efter enstemmig hovedbestyrelses indstilling udnævne æresmedlemmer
af Politiets Sprogforbund. Indstillingen kan sættes til afstemning, men ikke gøres til
debat.
§ 8.03 nr. 6 nuværende ordlyd.
Fastsættelse af kontingenter og størrelse af rejselegater.
Ændres til:
Fastsættelse af kontingenter.
§ 16 - rejselegater - ophæves.
Ny § 16 (tidl. § 17). Sprogforbundets opløsning.
16.01 Sprogforbundet kan kun opløses, hvis ¾ af medlemmerne ved urafstemming
stemmer derfor.
§ 16.02 skal sprogforbundet opløses, indkaldes et landsmøde, der træffer bestemmelser
om anvendelse af sprogforbundets midler.
Ny § 17 (tidl. § 18). Lovens ikrafttræden.
17.01 Loven træder i kraft den 10. maj 2017.
17.02 Samtidig ophæves loven af den 20 maj 2015.
§ 18 ophæves.
Forslagene blev vedtaget.
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b)
Næstformanden indstillede på vegne af en enstemmig hovedbestyrelse afgående
formand, Jesper Friedrichsen, til æresmedlem af Politiets Sprogforbund.
Forsamlingen fulgte indstillingen med akklamation.
Jesper Friedrichsen takkede for udnævnelsen og glædede sig til at være en del af
æresmedlemmerne.
Ad 5 – Valg:
a) Formand.
Formanden oplyste, at han grundet udstationering ikke ønskede genvalg, og foreslog på
vegne af en enig hovedbestyrelse pi. Michael Fl. Rasmussen, som ny formand.
Michael Fl. Rasmussen blev valgt med akklamation.
b) Kasserer.
Formanden foreslog på vegne af en enig hovedbestyrelse genvalg af kasserer Jakob
Agesen. Jakob Agesen blev genvalgt med akklamation.
c) Meddelelser om hovedbestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter.

De respektive sprogforeninger er repræsenteret i hovedbestyrelsen med følgende:
Nordjylland: Torben Rimmen Petersen genvalgt.
Østjylland: Karen Birgitte Bach genvalgt.
Midt- og Vestjylland: Regin Østergaard genvalgt.
Sydøstjylland: Jens Viggo Them genvalgt.
Syd- og Sønderjylland: Kim Chr. Jessen genvalgt.
Fyn: Jørn Fischer genvalgt.
Sydsjælland og Lolland-Falster: Poul-Erik Højte Skov genvalgt.
Midt- og Vestsjælland: Kjeld Trøjborg Nielsen nyvalgt.
Nordsjælland: Erik Ulff Skriver nyvalgt.
Københavns Vestegn: Kirsten Lund nyvalgt.
København, Rigspolitiet & Bornholm: Asger Jensen, Lars Eriksen genvalgt. Michael
Vollmer nyvalgt.
Suppleanter i København, Rigspolitiet & Bornholm: Tina Skovhede og Preben Harrig.
Politiforbundet: Claus Hartmann genvalgt.
d) Intern revisor og revisorsuppleant.
Dirigenten foreslog på vegne af en enstemmig hovedbestyrelse genvalg af intern revisor
Torben Frederiksen og intern revisorsuppleant Kim Hauge Lundager. Begge blev genvalgt
med akklamation.
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Ad 6 – Fastsættelse af honorarer.
Kassereren foreslog på vegne af en enig hovedbestyrelse, at de årlige honorarer til
formand og kasserer på 102398,50 kr., til næstformand og sekretær på 51199,25 kr. samt
til intern revisor på 40959,40 kr. forbliver uændrede.
Forslaget blev vedtaget.
Ad 7 – Fastsættelse af kontingent.
Kassereren foreslog på vegne af en enig hovedbestyrelse, at kontingentet blev forhøjet fra
3 kr. til 5 kr. pr. måned. Kassereren motiverede forslaget med bl.a. stigende udgifter til
administration – herunder betaling af moms af indtægten af kontingentet, samt
administration, indkøb og drift i relation til sprogundervisning – herunder leje af
undervisningslokaler m.v.
Han bemærkede samtidig at kontingentet havde været uændret siden 2009.
Forslaget blev vedtaget.
Ad 8 – Eventuelt.
Hasse Jakobsen takkede på æresmedlemmernes vegne for invitationen til landsmødet.
Han bød det nye æresmedlem velkommen. Han ønskede sprogforbundets held og lykke
og takkede hovedbestyrelsen for deres arbejde.
Nyvalgt formand Michael Fl. Rasmussen takkede for valget og den tillid der er vist ham.
Han glædede sig og så frem til det fremtidige samarbejde med kassereren, kontoret og
hovedbestyrelsen i øvrigt.
Dirigenten takkede for et godt landsmøde og gav ordet til den afgående formand.
Jesper Friedrichsen takkede deltagerne i landsmødet, hovedbestyrelsen, FU,
medarbejderne i sprogforbundet, ekstern revisor samt samarbejdspartnerne i lån og spar
bank.
Takkede dirigenten Flemming Olsen for et godt gennemført møde.
Landsmødet afsluttede med et 3 folddigt leve for Sprogforbundet.

Flemming Olsen
dirigent

Jens Them
sekretær
Jesper Friedrichsen
formand
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