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 25. marts 2021

Referat
af virtuelt Hovedbestyrelsesmøde afholdt den 25 marts 2021.

Deltagere: Michael Fl. Rasmussen, Jakob Agesen, Asger Jensen, Jørn Fischer, Regin
Østergaard, Claus Hartmann, Steffen Johannesen, Poul Erik Højte Skov, Kjeld Trøjborg
Nielsen, Lars Eriksen, Anders Pilegaard, Christian Fawkner Warner, Kim Chr. Jessen,
Bodil Blaabjerg, Michael Vollmer, Ole Schier Christiansen, Torben Koldborg Frederiksen
og Torben Rimmen Petersen.
Observatør: Henrik Eskildsen.

Afbud: Dagsorden:
1. godkendelse af referat fra HB mødet 9. december 2020
2. meddelelser
3. administration
4. sprogundervisning – status for indeværende sæson
5. Regnskab 2020 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 HB mødet 9. december 2020.
Formanden bød velkommen til Hovedbestyrelsesmødet.
Referat fra sidste HB møde blev godkendt uden bemærkninger.
Ad 2 – meddelelser
Bordet rundt for HB medlemmer med orientering fra egen kreds siden sidste møde;
herunder afvikling af lokale generalforsamlinger og udfordringer hermed pga. Covid-19.
Formanden orienterede om personalemæssige forhold og behovet for at tænke nyt med
hensyn til den fremtidige IT understøttelse, hvilket gav anledning til en kort drøftelse. Der
var enighed om FU.s linje omkring disse forhold.
Ad 3 – administration
Kontorlederen orienterede om status fra kontoret og flytteprojekt.
Ad 4 – sprogundervisning – status indeværende sæson
København orienterede om afviklingen af de virtuelle sproghold, der er forløbet
tilfredsstillende.
Kontorlederen orienterede om forløbet af de skriftlige sproghold, der har fået rigtig fine
evalueringer. Der synes at være meget stor tilfredshed med vores underviser på området.
Formanden lagde op til en forstærket indsats i den kommende sprogsæson, hvor der
forventes at være et øget behov for såvel virtuel undervisning som traditionel
tilstedeværelses undervisning.
Forventningerne til tilstedeværelsesundervisning baseres primært på, at mange har savnet
muligheden for at kunne samles om fælles læring med et klart socialt element. Samtidig
forventes forespørgslen på virtuel undervisning af stige, nu hvor den udbredte anvendelse
af virtuelle mødeplatforme under Covid-19 har gjort os alle fortrolige med at arbejde på
denne måde. Dette øger mulighederne for at udbyde virtuelle sproghold på tværs af de
enkelte sprogforeninger, og dermed kan vi også sætte sprog på programmet, som det er
vanskeligt at finde nok deltagere til i en enkelt sprogforening.
Ad 5 – regnskab 2020 samt økonomi i øvrigt
Kassereren orienterede om verdensøkonomien stadig i skyggen af Covid-19, samt rente
og kursudvikling på obligationsmarkedet. Stadig tillid til opblomstring af økonomi efter
Covid-19, hvilket paces frem af nationale hjælpepakker. Der ses en mindre rentestigning,
som ikke forventes at udvikle sig yderligere på den korte bane.
Kassereren gennemgik Sprogforbundets reviderede regnskab for 4. kvartal 2020 og
dermed årsregnskab for 2020, som er godkendt af intern- og ekstern revisor.
Årsrapporten 2020 og Revisionsprotokollat uden revisionspåtegninger blev efterfølgende
forelagt, godkendt og aftalt underskrevet af HB medlemmer ved første fysiske møde.

2

Budget 2021 blev herefter gennemgået af kassereren.
Der blev redegjort for Kursreguleringsfondens status og udvikling.
Varigheden på den samlede obligationsbeholdning blev forelagt og kommenteret.
Nyindkøb af værdipapirer ultimo 2020 og primo 2021 samt indfrielser/udtræk blev
gennemgået.
Bevægelser på medlemmernes indskud gennemgået. Der ses igen tendens til opsparing.
Kassereren refererede endvidere fra generalforsamling i Lån og Spar Bank, som blev
afholdt 8. marts 2021.
Formanden og kassereren redegjorde for regler og holdninger omkring finansiering af
sprogundervisningen.
Ad 6 – Rente på opsagte konti
Efter indstilling fra FU fastholdt Hovedbestyrelsen renten på opsagte konti til 0,5%.
Ad 7 – forbundets lov
Lovudvalget har efter anmodning fra Kontorlederen kigget på § 3.02 mhp. præcisering af
under hvilke forhold, det er muligt at fastholde sit medlemskab, efter at man har forladt sin
stilling i politiet. Indstillingen er, at man godt kan være medlem, mens man er kortvarigt
udenfor nummer, men at medlemskab af Politiets Sprogforbund ellers kun opretholdes
efter afsked, hvis man pensioneres pga. svagelighed eller alder.
Ad 8 – politiets lommebog
Sekretæren oplyste, at lommebøger 2022 er bestilt efter godkendelse fra Sprog- og
Politiforbundet. Sidste års antal var passende.
Ad 9 – rejser og kulturaktiviteter
Næstformanden orienterede om rejse- og kulturaktiviteter, herunder mødet i uge 38.
Ad 10 – sager til afgørelse
Intet under dette punkt.
Ad 11 – eventuelt og kommende møder
Formanden orienterede om udgifter til bortfjernelse af kontorindbo fra H.C. Andersens
Boulevard i forbindelse med flytning. Anden løsning udfindes.
Hovedbestyrelsesmøde juni 2021 blev diskuteret i lyset af Covid-19 restriktioner. Afgørelse
blev udskudt.
Hovedbestyrelsesmøde i forbindelse med Landsmøde er udsat til afholdelse den 31.
august 2021 i Odense forud for Landsmødet samme sted den 1. september 2021.
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Uge 38 Hovedbestyrelsesmøde afholdes på Møn.

Torben Rimmen
sekretær
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