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E-mail: mail@politiets-sprogforbund.dk * www.politiets-sprogforbund.dk

Den 20. juni 2019

Referat
af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 13. juni 2019 i Frederikshavn.

Deltagere: Michael Fl. Rasmussen, Jakob Agesen, Asger Jensen, Claus Hartmann, Chr.
F. Warner, Regin Østergaard, Ole Schier Christiansen, Kim Chr. Jessen, Poul-Erik Højte
Skov, Kjeld Trøjborg Nielsen, Bodil Blaabjerg, Michael Vollmer, Lars Eriksen, Steffen
Johannesen, Anders Pilegaard og Torben Rimmen.
Afbud: Jørn Fischer
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra HB mødet den 7. og 8. maj 2019

2. Meddelelser
3. Administration
4. Sprogundervisning.
5. Økonomi.
6. Rente på opsagte konti.
7. Forbundets lov.
8. Politiets lommebog.
9. Rejser og kulturaktiviteter.
10. Sager til afgørelse.
11. Eventuelt og kommende møder.

1. Godkendelse af referater fra HB møder den 7. og 8. maj 2019.
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Formanden bød velkommen til Hovedbestyrelsesmødet. Referatet blev godkendt
uden bemærkninger.
2. Meddelelser
Formanden orienterede om ny godkendt ordning for Sprogforbundets mødeaktivitet.
Formanden rundsender vejledning.
Kassereren lagde op til evaluering af det afholdte Landsmøde. Enkelte problemer
diskuteret mhp. forbedring. Ny dato til kommende Landsmøde bestemt til 12. maj
2021.
3. Administration
Kassereren oplyste, at FU undersøgte muligheder for optimering af
Sprogforbundets nuværende IT-løsninger; dels omring support og i særdeleshed
omkring sikkerhed. Der arbejdes fortsat hen imod en løsning, hvor Nemkonto kan
bruges til udbetalinger.
Kassereren oplyste, at der var gang i planlægningen om at finde ny
”forretningsadresse” sammen med Politiforbundet.
Kontorlederen orienterede om fortsatte problemer med indsættelse af indskud.
Ellers intet nyt siden sidste møde.
4. Sprogundervisning
Kontorlederen oplyste, at der pt. var 120 tilmeldte på landsplan til kommende
sprogundervisning. Han orienterede om muligheden for tilmelding til
fjernundervisning. Tilmeldingsfrist 21. juni 2019, hvorefter oversigt vil blive
rundsendt.
De enkelte hovedbestyrelsesmedlemmer orienterede om lokale forespørgsler og
tilmeldinger.
5. Økonomi
Kassereren gav en kort oversigt over den politiske og økonomiske verdenssituation.
Måske yderligere rentesænkninger i vente. Stigende kurser på obligationsmarkedet
og derfor faldende renter.
Regnskabet for 1. kvartal 2019, der er godkendt af intern revisor, blev gennemgået
af kassereren. Nedsættelse af max. opsparing pr. måned ses nu at have den
ønskede effekt.
Kursreguleringsfonden blev gennemgået og kommenteret. Fondens udvikling er
tilfredsstillende.
Varigheden på
kommenteret.
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6. Rente på opsagte konti
Efter indstilling fra FU fastholdt hovedbestyrelsen rente på opsagte konti på 0,5 %.
7. Forbundets lov
Intet under dette emne.
8. Politiets lommebog
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Sekretæren oplyste, at lommebogens kvalitet var blevet kritiseret af et medlem.
Årets oplag er bestilt.
9. Rejser og kulturaktiviteter
Næstformanden orienterede om kommende arrangementer.
10. Sager til afgørelse
Intet under dette emne.
11. Eventuelt og kommende møder.
Diskussion om hvervning af nye medlemmer. Følges op på næste HB møde.
Hovedbestyrelsesmøde i september afholdes uge 38, 2019 i Ribe.
Hovedbestyrelsesmøde i december afholdes onsdag 11. - torsdag 12. december
2019 i Sydøstjylland.
Hovedbestyrelsesmøde i marts 2020 i Sprogforbundets lokaler.
Torben Rimmen
Sekretær
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