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 25. september 2017

Referat
af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 22. september 2017.
Deltagere: Michael Fl. Rasmussen, Asger Jensen, Jakob Agesen, Jørn Fischer, Torben
Rimmen Petersen, Karen Bach, Regin Østergaard, Jens Them, Kim Chr. Jessen, Kirsten
Lund, Poul-Erik Højte Skov, Kjeld Trøjborg Nielsen, Erik Skriver, Lars Eriksen, Michael
Vollmer og Otto Stenberg.
Afbud fra: Claus Hartmann.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmøde den 15. og 16 juni 2017.
2. Meddelelser.
3. Administration.
4. Sprogundervisning.
5. Regnskab for 2. kvartal 2017.
6. Rente på opsagte konti.
7. Forbundets lov.
8. Politiets lommebog.
9. Rejser og kulturaktiviteter.
10. Sager til afgørelse.
11. Eventuelt og kommende møder.
Ad 1 - Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmøde den 15. og 16. juni 2017.
Formanden bød velkommen til mødet og takkede Asger Jensen for tilrettelæggelsen af
den praktiske del af mødet.
Referat af sidste hovedbestyrelsesmøde, afholdt den 15. og 16. juni 2017, godkendt uden
bemærkninger.
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Ad 2 - Meddelelser.
Sprogforbundet har givet gave til næstformand Asger Jensen i anledning af dennes 60 års
fødselsdag.
Formanden og kontorlederen har afholdt møde med Rigspolitiet vedr. fremtidig drift og
administration af Sprogforbundets sprogundervisningsdel m.m.
Formanden orienterede herfra.
Kontorlederen orienterede om status vedr. administration af kontingentforeningerne.
Formand og kasserer har afholdt møde med Lån og Spar Bank, hvor formanden fik talt
med vores samarbejdspartnere.
Der blev herunder drøftet forskellige investeringsmuligheder.
Emnet drøftet i HB, hvor der var bred enighed om at forsætte den hidtidige
obligationsbaserede investeringsstrategi.
Formand og kasserer har deltaget i Lån og Spar Banks repræsentantskabsmøde den 31.
august 2017.
Formand og kasserer orienterede herfra. Det er forsat deres opfattelse at Lån og Spar
Bank er en god, solid og professionel drevet bank.
Ad 3 - Administration.
Kontorlederen orienterede om opstart med det nye personale på kontoret.
Ad 4 - Sprogundervisning.
Til sæson 2017/2018 oprettes følgende hold:
København, Rigspolitiet & Bornholm: 15 hold, fordelt på 2 engelsk - 2 spansk - 5 arabisk 4 fransk - 2 italiensk.
I nævnte hold deltager 15 personer fra Sprogforeningen for Nordsjælland.
Hold i grønlandsk forventes tilbudt i januar 2017, efter at personale til sommerassistancen
til Grønland er på plads.
Nordjylland: 3 hold, 2 spansk og 1 italiensk.
Sydøstjylland: 1 hold, fransk.
Østjylland: 1 hold, engelsk.
Syd og Sønderjylland: 3 hold, 2 arabisk og 1 engelsk.
Midt og Vestsjælland: 2 hold, fransk og arabisk.
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Skriftlig engelsk og fransk, målrettet til kolleger til brug i forbindelse med international
politiindsats, eller som bestrider jobs som kræver kundskab til skriftlig engelsk/ fransk, er
udbudt med brevkurser i alm. og videregående.
Alle der har tilmeldt sig til disse brevkurser er optaget på kurserne.
Der er til foråret 2018 få ledige pladser til alm. engelsk.
Via hjemmesiden har der været tilmelding til Skype baseret undervisning. Dette har
resulteret i tilbud i tysk undervisning for 4 begyndere og 2 øvede.
Regnskab 2. kvartal 2017.
Kassereren orienterede om den globale økonomiske situation samt rente og kursudvikling
i øvrigt på obligationsmarkedet.
Regnskab for 2. kvartal 2017 blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger.
Nye indkøb af værdipapirer samt indfrielser/ udtræk i 2017 blev gennemgået.
Ingen bemærkninger hertil.
Kursreguleringsfondens status og udvikling blev gennemgået. Fondens udvikling er stadig
tilfredsstillende.
Varigheden på den samlede obligationsbeholdning blev præsenteret og kommenteret.
Bevægelser på medlemmernes indskud gennemgået. Efter 1. kvartal, hvor der blev hævet
mere end der blev indsat, ses der igen en tendens til opsparing.
Der er dog til dato hævet flere penge, end der er sparet op.
Ad 6 - Rente på opsagte konti.
Efter indstilling fra FU fastholdt Hovedbestyrelsen renten på opsagte konti på 0,5 %.
Ad 7 - Forbundets lov.
Intet under dette punkt.
Ad 8 - Politiets lommebog.
Politiets lommebog/ kalender for 2018 er færdig redigeret og forventes udgivet ultimo
oktober 2017. Lommebogen udkommer igen i en version bestående af en kalenderdel
samt telefonliste.
Efter indstilling fra FU besluttede Hovedbestyrelsen at den grå lommebog kan udleveres
gratis. Ved forsendelse pålægges porto.

3

Ad 9 - Rejser og kulturaktiviteter.
Næstformanden oplyste, at hjemmesiden har fået et facelift.
My Travel har ved fornyet forespørgsel oplyst, at der stadig ikke er nogen tilbud, der kan
lægges ud på hjemmesiden.
Sprogforeningen for Kbh.s. Vestegn arbejder på at forny aftalen med Albertslund
Musikteater.
Ad 10 - Sager til afgørelse.
Intet under dette punkt.
Ad 11 – Eventuelt og kommende møder.
Sprogforeningen for København, Rigspolitiet og Bornholm orienterede om tilbud vedr.
foredrag om De Danske Varulve under besættelsen.
Foredragsholderen er villig til at afholde foredraget i de øvrige sprogforeninger, såfremt
dette måtte have interesse. Henvendelse til Lars Eriksen.
Kassereren oplyste, at udfærdigelse af jubilæumsskrift til Politiets Sprogforbund 75 års
jubilæum i 2018 er påbegyndt.
HB møde i december afholdes 13. - 14. december 2017.
HB møde (endagsmøde) afholdes den 22. marts 2018 i Sprogforbundets lokaler.

Jens Them
Sekretær
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