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Den 17. september 2020

Referat
af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 17. september 2020 i Svendborg

Deltagere: Michael Fl. Rasmussen, Jakob Agesen, Asger Jensen, Jørn Fischer, Regin
Østergaard, Poul Erik Højte Skov, Kjeld Trøjborg Nielsen, Lars Eriksen, Christian Fawkner
Warner, Kim Chr. Jessen, Bodil Blaabjerg, Michael Vollmer, Ole Schier Christiansen og
Torben Rimmen Petersen.
Gæst: Preben Johannesen

Afbud: Claus Hartmann, Anders Pilegaard og Steffen Johannesen
Dagsorden:
1. godkendelse af referat fra HB mødet 10. og 11. juni 2020
2. meddelelser
3. administration
4. sprogundervisning
5. forbundets økonomi
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 HB mødet 10. og 11. juni 2020.
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Formanden bød velkommen til Hovedbestyrelsesmødet.
Referat fra sidste HB møde blev godkendt uden bemærkninger.
Ad 2 – meddelelser
Formanden henstillede til, at deltagerne huskede at overholde Covid-19 vejledningerne.
Kassereren præsenterede emne til overtagelse af Kassererjobbet i Sprogforbundet med
virkning fra Landsmøde i 2021.
Næstformanden præsenterede emne til Intern Revisor også med virkning fra Landsmøde i
2021.
Ad 3 – administration
Kassereren orienterede fra kontoret vedr. lukkedage den 24., 30. og 31. december, hvilket
vil blive offentliggjort på hjemmeside og intranet.
Derudover gennemgik han flytteprojektet med skematisk oversigt over kontorlandskabet;
herunder forslag til indretning. Underskrivning af 3-årig kontrakt er nært forestående med
forventet indflytning medio 2021.
Ad 4 – sprogundervisning
Nordjylland meddelte, at Øverste Ledelse havde nedlagt forbud mod undervisning i 2020
pga. Covid-19.
Forbuddet gav anledning til debat om sprogundervisningen for resten af året; herunder evt.
virtuelle muligheder.
Formanden retter henvendelse til København for generel afklaring under hensyntagen til
alle udmeldte forsigtighedsanvisninger fra Sundhedsstyrelsen.
Kassereren viderebragte oplysninger fra Kontorlederen om tilmeldinger til skriftlig og virtuel
sprogundervisning.
Ad 5 – økonomi
Kassereren orienterede om Verdens-, EU og Dansk økonomi, som stadig kører i skyggen
af Covid-19 med afsmittende effekt i rente- og kursudvikling på obligationsmarkedet. Ingen
udsigt til rentestigninger.
Kassereren gennemgik Lån og Spar Banks nøgletal. Bankens Repræsentantskabsmøde i
august var blevet aflyst. Positiv rente er som forventet vendt til negativ rente på 0,75 % for
Sprogforbundets kontantindestående i banken.
Kassereren gennemgik Sprogforbundets regnskab for 2. kvartal 2020.
Der blev redegjort for Kursreguleringsfondens status og udvikling, der anses som
tilfredsstillende.
Varigheden på den samlede obligationsbeholdning blev forelagt og kommenteret.
Nye indkøb af værdipapirer samt indfrielser/udtræk blev ligeledes gennemgået.
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Bevægelser på medlemmernes indskud blev fremlagt.
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
Sekretæren oplyste, at lommebøger 2021 er bestilt efter godkendelse fra Sprog- og
Politiforbundet. Sidste års antal var passende.
Ad 9 – sager til afgørelse
Intet under dette punkt.
Ad 10 – eventuelt og kommende møder
Hovedbestyrelsesmøde 9. og 10. december 2020 afholdes af København Vestegn.
Hovedbestyrelsesmøde 25. marts 2021 afholdes i Sprogforbundets lokaler.
Hovedbestyrelsesmøde afholdes i Odense den 11. maj forud for Landsmødet samme sted
den 12. maj 2021.
Sekretæren præsenterede fremtidig møderække, som bliver vedhæftet referatet.

Torben Rimmen
sekretær
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