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 17. juni 2017

Referat
af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 15. og 16. juni 2017.

Deltagere: Michael Fl. Rasmussen, Asger Jensen, Jakob Agesen, Jens Them,
Jørn Fischer, Torben Rimmen Petersen, Regin Østergaard, Erik Skriver, Kjeld Trøjborg
Nielsen, Lars Eriksen, Kim Chr. Jessen, Kirsten Lund og Otto Stenberg.
Afbud fra: Claus Hartmann, Karen Bach, Michael Vollmer og Poul-Erik Højte Skov.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra Hovedbestyrelsesmøderne 9. og 10. maj 2017.
2. Meddelelser.
3. Administration.
4. Sprogundervisning.
5. Regnskab for 1. kvartal 2017 samt økonomi i øvrigt.
6. Rente på opsagte konti.
7. Forbundets lov.
8. Politiets lommebog.
9. Rejser og kulturaktiviteter.
10. Sager til afgørelse.
11. Eventuelt og kommende møder.
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Ad 1 - Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmøderne 9. og 10. maj 2017.
Formanden bød velkommen og takkede Kjeld Trøjborg Nielsen for et godt arrangement og
tilrettelæggelsen af den praktiske del af mødet.
Referaterne af hovedbestyrelsesmøderne den 9. og 10. maj 2017 godkendt uden
bemærkninger.
Ad 2 - Meddelelser.
Sprogforbundet har givet gave i anledning af følgende mærkedage.
HB medlem Lars Eriksens 60 års fødselsdag.
HB medlem Claus Hartmanns 60 års fødselsdag.
Ad 3 - Administration.
Otto Stenberg orienterede om at kontoret har sendt informationsbrev om Politiets
Sprogforbund samt 360 kuglepenne med logo til politiskolen for udlevering til politielever
og politikadet elever.
Sprogforbundets lov er tilrettet efter de vedtagne ændringer på Landsmødet 2017.
Grundet møder holder kontoret lukket fra kl. 1200 den 22. juni og den 13. juli 2017.
Otto Stenberg orienterede om status vedr. levering af data fra Rigspolitiet til administration
af kontingentforeningerne.
Med henblik på udfærdigelse af jubilæumsskrift til Sprogforbundets 75 års jubilæum i 2018
afholder kontoret møde den 22. juni 2017 med Politihistorisk museum.
Otto Stenberg redegjorde for arbejdet med at udfinde rette indbetaler, når et medlem laver
manuel indbetaling til rejsespareordningen og hvor pgl. ikke har anført et cpr.nummer.
Efter indstilling fra FU vedtog hovedbestyrelsen at der kunne pålægges et gebyr på 25,- kr.
til indbetaler ved gentagelses tilfælde.
Asger Jensen oplyste at der er gjort tiltag for at informere om Sprogforbundet på det nye
POLintranet.
Ad 4 - Sprogundervisning.
Tilbud om sprogundervisning til sæsonen 2017/2018 er udsendt på intranettet primo juni
2017.
Der er p/t kommet 207 tilmeldinger til kontoret.
Lars Eriksen, København, oplyste at der til den nye sæson er forespørgsler til hold i
russisk og serbisk.
Kort orientering fra de enkelte sprogforeninger vedr. deres tiltag for at få oprettet
sproghold, samt deres forventninger til den nye sprogsæson.
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Ad 5 - Regnskab 1. kvartal 2017 samt økonomi i øvrigt.
Kassereren orienterede kort om den globale økonomiske situation samt rente og
kursudvikling i øvrigt på obligationsmarkedet.
Regnskab for 1. kvartal 2017 blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger.
Nye indkøb af værdipapirer samt indfrielser i 2017 blev gennemgået.
Ingen bemærkninger hertil.
Varigheden på den samlede obligationsbeholdning blev præsenteret og kommenteret.
Kursreguleringsfondens udvikling blev gennemgået. Udviklingen er stadig tilfredsstillende.
Bevægelser på medlemmers indskud gennemgået. Ingen bemærkninger hertil.
Kassereren redegjorde for planlagt anvendelse af kontingentstigningen fra 3 til 5 kr. som
vedtaget på Landsmødet 2017. Godkendt af hovedbestyrelsen.
Ad 6 – Rente på opsagte konti.
Efter indstilling fra FU fastholdt hovedbestyrelsen rente på opsagte konti på 0,5 %.
Ad 7 – Forbundets lov.
Intet under dette punkt.
Ad 8 – Politiets lommebog.
Intet under dette punkt.
Ad 9 – Rejser og kulturaktiviteter.
Asger Jensen orienterede om henvendelse til My Travel, der igennem længere tid ikke har
haft tilbud på hjemmesiden. My Travel har hertil oplyst, at der p/t ikke er nogen tilbud.
Ad 10 – Sager til afgørelse.
Intet under dette punkt.
Ad 11 – Eventuelt og kommende møder.
Formanden redegjorde for hans tanker og ideer omkring Sprogforbundets virke.

3

Hovedbestyrelsesmødet i september afholdes i uge 38, 2017.
Hovedbestyrelsesmødet i december afholdes 13. - 14. december 2017.

Jens Them
Sekretær
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