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. december 2018

Referat
af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 18. og 19. december 2018.

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

1. Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmøde i uge 38, 2018.
2. Meddelelser.
3. Administration.
4. Sprogundervisning – status for indeværende sæson.
5. Regnskab 3. kvartal 2018 samt økonomi i øvrigt.
6. Rente på opsagte konti.
7. Forbundets lov.
8. Politiets lommebog.
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9. Rejser og kulturaktiviteter.
10. Sager til afgørelse.
11. Eventuelt og kommende møder.
Ad 1 - Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmøde i uge 38, 2018.
Formanden bød velkommen til HB mødet og takkede Karen Bach for tilrettelæggelse af
den praktiske del af mødet.
Referatet af sidste hovedbestyrelsesmøde, afholdt den 19. september 2018, blev
godkendt uden bemærkninger.

Ad 2 – meddelelser.
Sprogforbundet har givet gave i anledning af følgende mærkedage.
HB medlem Kjeld Trøjborgs 60 års fødselsdag.
Intern revisor Torben Skjoldborg Frederiksens 60 års fødselsdag.

Politiets Studierejsefond uddeler i 2019 et antal rejsestipendier på 5000,- kr. til enkelt- og
grupperejser af ca. 8 dages varighed.
Rejselande er for 2019 Italien, Holland, Litauen, England, Sverige, Polen Spanien og
Norge.
Studierejseudvalget foreslår følgende politifaglige indsatsområder som studieemner:
Politiets indsats overfor den borgernære kriminalitet. Politiets arbejde med tryghed og
nærhed. Forebyggelse. Radikalisering og bandeexit. Menneskesmugling/ grænsekontrol.
Politiets anvendelse af sociale medier. Cybercrime ”front end”. Politikadetuddannelse.
Sikringsopgaver. Efterforskning. Færdselssikkerhed/ kontrol/ øvrig indsats. Administrativ
støtte til de politifaglige hovedområder. Co-produktion af sikker (samarbejde på tværs af
erhvervsgrupper). IT-kriminalitet.
Yderligere oplysninger er tilgængelige på Pol-intra. Ansøgningsfristen er den 6. februar
2019. Formanden opfordrede HB medlemmerne til at reklamere for studierejser i
lokalforeningerne.

Formanden orienterede om status på dialogen med Rigspolitiet vedr. fremtidige drift og
administration af Sprogforbundets undervisningsdel.

Ad 3 – Administration.
Kontorleder og kasserer orienterede om status på kontoret, herunder:
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-

Arbejdet med opfyldelse af kravene til databeskyttelsesforordningen, GDPR, er
gennemført og den overordnede politik er på plads. Det blev indskærpet over for
HB medlemmerne, at de skal sikre overholdelsen af de retningslinjer, der er
udsendt til de lokale sprogforeninger. Såfremt der er spørgsmål, er man velkomne
til at kontakte kontoret eller kassereren.

-

Hjemmesiden er opdateret med login til medlemsinfo. Medlemmer, der har konto i
sprogforbundet, opfordres til at logge sig ind på medlemsinfo (min konto).

-

Kontorets telefonsvarer ændres pr. 1. januar 2019, således at der ikke kan indtales
beskeder. Der kan stadig ringes til kontoret i åbningstiden samt sendes mail.

-

Mellem jul og nytår holder kontoret åbent torsdag den 27. december 2018. Kontoret
åbner igen onsdag den 2. januar 2019.

Ad 4 - Sprogundervisning.
Der er i indeværende sæson oprettet 21 sproghold i mundtlig undervisning fordelt på 6
politikredse, ligesom der er startet brevkurser til 40 kursister. Disse kurser er på 4 niveauer
i engelsk og 2 niveauer i fransk.
Kort orientering/ status fra de enkelte sprogforeninger.
Som noget nyt, udbydes der på tværs af flere kredse sproghold i spansk og arabisk.
Undervisningen er internetbaseret og gennemføres med programmet ZOOM som platform.
Sprogforeningen for Sydsjælland og Lolland-Falster er tovholder på projektet.

Ad 5 - Regnskab 3. kvartal 2018 samt økonomi i øvrigt.
Kassereren orienterede om den globale økonomiske situation samt rente og kursudvikling
i øvrigt på obligationsmarkedet.
Regnskab for 3. kvartal 2018 blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger.
Nye indkøb af værdipapirer samt indfrielser/ udtræk i 2018 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 2018.
Tendensen er fortsat, at medlemmerne sparer op.
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Kassereren orienterede hovedbestyrelsen om forretningsudvalgets rentemøde med
Sprogforbundets statsaut. revisor afholdt den 11. december 2018.
Kassereren forelagde forslag til rammerne for rentetilskrivningen 2018.
Generel drøftelse af rentefastsættelsens effekt i forhold til opsparingstilbøjeligheden,
herunder om det hensigtsmæssige i at holde rentetilskrivningen på et lavt niveau.
Hovedbestyrelsen bemyndigede efterfølgende formanden og kassereren til at fastsætte
rentetilskrivningen for 2018.

Formanden og kassereren orienterede fra møder med de 5 SIFI banker.
Formanden redegjorde for, hvordan det historisk lave renteniveau udfordrer
Sprogforbundets muligheder for at foretage fornuftige investeringer i sikre værdipapirer.
Generel drøftelse af dette.
Hovedbestyrelsen bemyndigede herefter formand og kasserer til at iværksætte
nødvendige tiltag for at regulere loftet for opsparing i rejsespareordningen.

Formanden orienterede om muligheden for overgang til NemKonto, således at alle
udbetalinger overgår via NemKonto. Der er en stor sikkerhed i, at der kun kan ske
udbetaling til den konto, som der i NemKontosystemet er knyttet til ens personnummer.
Der påtænkes at der arbejdes videre med dette.

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 2019 er udgivet ultimo 2018. Kan rekvireres ved
henvendelse til kontoret. Kalenderen er gratis, men der pålægges gebyr ved forsendelse.

Ad 9 - Rejser og kulturaktiviteter.
Formanden orienterede om status på P-Event. Herunder forespurgte han til evt. ildsjæle
rundt omkring i politikredsene, som kunne tænke sig at indgå i projektet.
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Ad 10 - Sager til afgørelse.
Intet under dette punkt.
Ad 11 – Eventuelt og kommende møder.
Næstformanden orienterede om regelsæt vedr. indberetning om bibeskæftigelse. Gælder
også Sprogforbundets HB medlemmer. Nærmere herom (link) fremsendes.
Kontorlederen opfordrede til, at lokalformændene skrev ud til deres medlemmer med
meddelelse om, at man på medlemsinfo kan se årets tilskrevne rente.

Hovedbestyrelsesmøde (endagsmøde) afholdes torsdag den 28. marts 2019 i København.
I forbindelse med Landsmødet afholdes hovedbestyrelsesmøde den 7. og 8. maj 2019.
Landsmøde afholdes onsdag den 8. maj 2019 i Odense.
Hovedbestyrelsesmøde afholdes den 12. og 13. juni 2019.

Jens Them
Sekretær
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