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. december 2017

Referat
af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 13. og 14. december 2017.

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

1. Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmøde i uge 38, 2017.
2. Meddelelser.
3. Administration.
4. Sprogundervisning – status for indeværende sæson.
5. Regnskab 3. 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 hovedbestyrelsesmøde i uge 38, 2017.
Formanden bød velkommen til HB mødet og takkede Kim Chr. Jessen for tilrettelæggelse
af den praktiske del af mødet.
Referatet af sidste hovedbestyrelsesmøde, afholdt i uge 38 den 22. september 2017, blev
godkendt uden bemærkninger.

Ad 2 – meddelelser.
Udfærdigelse af jubilæumsskriftet til Sprogforbundets jubilæum i 2018 forløber
planmæssigt.
Jubilæumsskriftet vil blive udgivet i 6000 eksemplarer.

Sprogforbundet har givet gave til HB-medlem Jørn Fischer, der fylder 60 år i december
2017.
Politiets studierejsefond uddeler i 2018 et antal rejsestipendier på 5000,- kr. til enkelt- og
grupperejser af ca. 8 dages varighed.
Rejselande er for 2018 Italien, Kroatien, Letland, Ungarn, England, Sverige, Polen og
Tyskland. Studierejseudvalget foreslår følgende studieemner: Politiets indsats overfor den
borgernære kriminalitet. Forebyggelse. Radikalisering og bandeexit. Menneskesmugling.
Politiets
anvendelse
af
sociale
medier.
Cybercrime.
Grænsekontrol.
Politikadetuddannelse. Sikringsopgaver. Efterforskning. Hunde. Administrativ støtte til de
politifaglige områder. ”co-produktion af sikkerhed” (samarbejde på tværs af
erhvervsgrupper). IT-kriminalitet.
Yderligere oplysninger er tilgængelige på Pol-intra. Ansøgningsfristen er den 9. februar
2018. Formanden opfordrede HB medlemmerne til at reklamere for studierejser i
lokalforeningerne.

Ad 3 – Administration.
Formanden orienterede status vedr. ansættelse af ny kontorleder til afløsning for Otto
Stenberg, der går på pension ultimo marts 2018.
Han orienterede endvidere om de HR-tiltag, der skal sikre en mere robust og fleksibel
organisation på kontoret. I forbindelse med implementering af disse tiltag reduceres
telefontiden med en time, således at telefonerne fremover er åbne fra mandag til torsdag
kl. 10-13, og ikke som hidtil fra kl. 10-14. Meddelelse herom er lagt på sprogforbundets
hjemmeside.
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Mellem jul og nytår holder kontoret åbent onsdag den 27. december kl. 1000 til kl. 1400.
Kontoret åbner igen tirsdag den 2. januar 2018 kl. 1000. Information om åbningstider m.v.
er bragt i Dansk Politi nr. 6, som en jule- og nytårshilsen fra Sprogforbundet.

Årsopgørelser for 2017 bliver ved årsskiftet ikke udsendt på E-Boks, men kan ses på
sprogforbundets applikation https://medlemsinfo.politiets-sprogforbund.dk
Såfremt årsopgørelsen ønskes udsendt pr. brev, pålægges der et gebyr på 25,- kr.
Medlemmer, der har konto i Sprogforbundet, opfordres til at aktivere applikationen.
Formanden opfordrede til, at der lokalt orienteres om ændringerne vedr. årsopgørelsen,
således at det forventede pres på kontoret primo januar 2018 reduceres mest muligt.

Ad 4 - Sprogundervisning.
Der er i sæsonen 2017/2018 oprettet følgende hold:
København, Rigspolitiet & Bornholm: 15 hold, fordelt på 2 engelsk - 2 spansk - 5 arabisk 4 fransk - 2 italiensk.
I nævnte hold deltager der medlemmer fra Sprogforeningen for Nordsjælland.
Hold i grønlandsk forventes tilbudt i januar 2017, efter at personale til sommerassistancen
til Grønland er på plads.
Derudover forventes der i foråret 2018 opstart af hold til politiet/ grænsekontrol afd. i
Kastrup lufthavn.
Nordjylland: 2 hold, spansk.
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.
Kbh.s Vestegn: 1 hold, engelsk.

Brevkurserne i skriftlig engelsk og fransk, der er målrettet til kolleger til brug i forbindelse
med international politiindsats, eller som bestrider jobs, som kræver kundskab til skriftlig
engelsk/ frank, har kørt planmæssigt.
Der er stadig ledige pladser til brevkursus i skriftlig engelsk, der starter 9. januar 2018.
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Ad 5 - Regnskab 3. kvartal 2017.
Kassereren orienterede om den globale økonomiske situation samt rente og kursudvikling
i øvrigt på obligationsmarkedet.
Regnskab for 3. kvartal 2017 blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger.
Nye indkøb af værdipapirer samt indfrielser/ udtræk i 2017 gennemgået.
Ingen bemærkninger hertil.
Kursreguleringsfondens status og udvikling gennemgået. Fondens udvikling er stadig
tilfredsstillende.
Varigheden på den samlede obligationsbeholdning blev præsenteret og kommenteret.

Bevægelser på medlemmernes indskud gennemgået for de første 11 måneder i 2017.
Tendensen er fortsat, at medlemmerne sparer op.

Kassereren orienterede hovedbestyrelsen om forretningsudvalgets rentemøde med
Sprogforbundets statsaut. revisor afholdt den 4. december 2017.
Kassereren forelagde forslag til rammerne for rentetilskrivningen 2017.

Hovedbestyrelsen bemyndigede herefter formanden og kasseren til at fastsætte
rentetilskrivningen for 2017.

Ad 6 - Rente på opsagte konti.
Efter indstilling fra FU fastholdt hovedbestyrelsen renten på opsagte konti til 0,5 %.

Ad 7 - Forbundets lov.
Intet under dette punkt.

Ad 8 - Politiets lommebog.
Udgaven af Politiet lommebog/ kalender 2018 er udgivet ultimo 2017. Kan rekvireres ved
henvendelse til kontoret. Kalenderen er gratis, men der pålægges gebyr ved forsendelse.

Ad 9 - Rejser og kulturaktiviteter.
Aftalen med Albertslund Musikteater er fornyet.
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Ad 10 - Sager til afgørelse.
Intet under dette punkt.

Ad 11 – Eventuelt og kommende møder.
Drøftelse omkring festligholdelse af Sprogforbundets jubilæum den 18. juni 2018.
Enighed om at lægge det sammen med HB mødet i juni 2018.
Formanden redegjorde for et oplæg om et kommende samarbejde mellem Politiets
Sprogforbund, Dansk Politiidrætsforbund og IPA Danmark, med tværgående aktiviteter for
medlemmerne. Projektet kaldes indtil videre for ”P-Event”.
Formanden har i den anledning afholdt uforpligtende møder med formanden for Politiets
Idrætsforbund, Knud Stadsgaard, og præsidenten for IPA Danmark Michael Booelsen.
Begge var meget positive for ideen, som de ville forelægge for deres respektive afdelinger.
Samarbejdet, mellem Sprogforbundet, Idrætsforbundet, IPA, Rejsearrangør, kunne
eksempelvis udmøntes i arrangementer som: i dykkerferie, EM fodbold, tour de France,
Cykle på Mallorca, MTB La´Santa, laksefiskeri i Norge, MC på tværs af USA, opera i
Verona, F-1 løb på Spa´, på ski i Alperne, vildsvinejagt/ Polen m.m.
Der var bred enighed om at arbejde videre med oplægget/ projektet.

Næste hovedbestyrelsesmøde (endagsmøde) afholdes den 22. marts 2018 i København.
Hovedbestyrelsesmøde/ jubilæum i juni afholdes 18-19 juni 2018. Nærmere tilgår.
Hovedbestyrelsesmøde i september afholdes i uge 38, 2018.
Hovedbestyrelsesmøde afholdes i december 2018, med sprogforeningen for Østjylland
som vært. Dato tilgår.

Jens Them
Sekretær
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