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 22. september 2018

Referat
af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 19. september 2018.
Deltagere: Michael Fl. Rasmussen, Asger Jensen, Jakob Agesen, Jørn Fischer, Torben
Rimmen Petersen, Karen Bach, Regin Østergaard, Jens Them, Kim Chr. Jessen, Kjeld
Trøjborg Nielsen, Erik Skriver, Lars Eriksen, Michael Vollmer og Anders Pilegaard.
Afbud fra: Claus Hartmann, Poul-Erik Højte Skov og Steffen Johannesen.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmøde den 10. juni 2018.
2. Meddelelser.
3. Administration.
4. Sprogundervisning. Status for tilmelding for den kommende sæson.
5. Forbundets økonomi, herunder regnskab for 2. kvartal 2018.
6. Rente på opsagte konti.
7. Forbundets lov.
8. Politiets lommebog.
9. Sager til afgørelse.
10. Eventuelt og kommende møder.
Ad 1 - Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmøde den 10. juni 2018.
Formanden bød velkommen til mødet.
Referat af sidste hovedbestyrelsesmøde, afholdt den 10. juni 2018, godkendt uden
bemærkninger.
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Ad 2 - Meddelelser.
Næstformand og kasserer har deltaget i Lån og Spar Banks repræsentantskabsmøde den
30. august 2018.
Næstformanden og kassereren orienterede herfra.
Formand, kasserer og kontorleder har afholdt det årlige møde med Lån og Spar Bank,
hvor vores samarbejdspartnere fik hilst på Sprogforbundets nye kontorleder. Der blev
herunder talt om bankens syn på den økonomiske fremtid i forhold til vores
investeringsstrategi.
Senere på året påtænkes at holde møder med systembankerne.
Kort orientering herom.
Næstformanden orienterede om at Politiforbundet overvejer at sælge ejendommen H.C.
Andersens Boulevard nr. 38, København, der bl.a. huser Sprogforbundet.
Kort drøftelse om dette.
Formanden orienterede om status på dialogen med Rigspolitiet vedr. fremtidig drift og
administration af Sprogforbundets undervisningsdel m.m.
Drøftelse af dette.
Ad 3 - Administration.
Kontorlederen og kassereren orienterede om status på kontoret, herunder:
-

Forenkling af de enkelte arbejdsområder og af vores IT område.

-

Med udgangen af
lønadministration.

-

Sprogforbundet har købt konsulent bistand i forbindelse med tilpasning til regler og

september

18

overtager

Beierholm

Sprogforbundets

retningslinjer i den nye databeskyttelsesforordning, GDPR.
-

Arbejdstilsynet har været på besøg i Sprogforbundet. Man havde alene nogle få
bemærkninger, der tages til efterretning og indarbejdes i kontorets APV.

-

Mellem jul og nytår holder sprogforbundet åbent torsdag den 27. december 2018.

Ad 4 - Sprogundervisning.
Til sæson 2018/2019 forventes oprettet følgende hold:
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København, Rigspolitiet & Bornholm: 11 hold, fordelt på engelsk - spansk - arabisk fransk – tysk - italiensk og russisk. Af disse hold er der 1 hold (spansk) på Bornholm.
Nordjylland: 3 hold, 1 arabisk, 1 spansk, 1 engelsk.
Sydøstjylland: 1 hold, tysk.
Østjylland: 3 hold, engelsk.
Syd og Sønderjylland: 1 igangværende kadethold i dansk, der forventes afsluttet nov. 18.
Nordsjælland: 2 hold, fransk og spansk.
Midt- og Vestjylland: 1 hold spansk.
Der er herudover udbudt kurser i skriftlig engelsk og fransk. Kurserne udbydes i flere
niveauer og retter sig mod ledere og medarbejdere, der indgår i international samarbejde.
Alle der har søgt er optaget på brevkurserne.
Kontorlederen oplyste, at der muligvis ville blive oprettet Skype-hold på tværs af flere
politikredse.
Ad 5 - Forbundets økonomi, herunder regnskab for 2. kvartal 2018.
Kassereren orienterede om den globale økonomiske situation samt rente og kursudvikling
i øvrigt på obligationsmarkedet.
Regnskab for 2. kvartal 2018 blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger.
Nye indkøb af værdipapirer samt indfrielser/ udtræk i 2018 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, og der er til dato indsat
flere penge end der er hævet.
Ad 6 - Rente på opsagte konti.
Efter indstilling fra FU fastholdt Hovedbestyrelsen renten på opsagte konti på 0,5 %.
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Ad 7 - Forbundets lov.
Kort drøftelse af forberedelse til lov ændringer i forbindelse med evt. ændring af
frekvensen for afholdelse af Landsmøde.
Med baggrund i en konkret sag, hvor et medlem har forladt politiet efter forudgående
tjenestefri, drøftedes regler og retningslinjer for medlemskab af Sprogforbundet.
Ad 8 - Politiets lommebog.
Politiets lommebog/ kalender for 2019 er færdig redigeret og forventes udgivet ultimo
oktober 2018. Lommebogen udkommer igen i en version bestående af en kalenderdel
samt telefonliste.
Lommebogen er gratis, men ved forsendelse pålægges porto.
Ad 9 - Sager til afgørelse.
Intet under dette punkt.
Ad 10 - Eventuelt og kommende møder.
Formanden orienterede om hans syn på Sprogforbundets virke fremadrettet, herunder i
hvilket omfang og hvordan Sprogforbundet skal profilere sig.
Kort debat vedr. dette.
HB-møde i december afholdes den 18. – 19. december 2018.
HB møde afholdes den 28. marts 2019.
I forbindelse med Landsmødet afholdes HB møde den 7. og 8. maj 2019.
Landsmødet afholdes onsdag den 8. maj 2019 i Odense.
HB møde i uge 38, 2019.
Jens Them
Sekretær
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