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Den 16. juni 2021

Referat
af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2021 i København

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

Afbud: Jørn Fischer og Steffen Johannesen.
Dagsorden:
1. godkendelse af referat fra HB mødet 25. marts 2021
2. meddelelser
3. administration
4. sprogundervisning –planlægning af kommende sæson
5. regnskab og økonomi
6. rente på opsagte konti
7. forbundets lov
8. politiets lommebog
9. kommende aktiviteter, herunder landsmøde og HB møde i uge 38
10. sager til afgørelse
11. eventuelt og kommende møder.
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Ad 1 – godkendelse af referat fra HB mødet 25. marts 2021.
Formanden bød velkommen til Hovedbestyrelsesmødet i de nye lokaliteter på Codan Hus,
og konstaterede, at det var dejligt langt om længe at kunne afholde et fysisk møde.
Referat fra sidste HB møde blev godkendt uden bemærkninger.
Ad 2 – meddelelser
Næstformanden ønskede Formanden tillykke med veloverstået 60 års fødselsdag.
Ad 3 – administration
Kontorlederen og Formanden orienterede om status på kontoret, som selvfølgelig er
påvirket af udfordringer i forbindelse med flytning til ny kontoradresse,
opsætning/udskiftning af IT og personaleudskiftning.
Flytningen er også blevet brugt til oprydning i nødvendigt ”bohave”.
Der er endnu ingen afklaring vedr. den fremtidige administration
medlemsforeninger. Vi afventer en udmelding fra Rplt.

af politiets

Ad 4 – sprogundervisning – planlægning af den kommende sæson
Sekretæren orienterede om det fra centralt hold udsendte materiale vedrørende
kommende sprogsæson.
Formanden opfordrede til at øge indsatsen for at få oprettet lokale sproghold i år, hvor der
nu må forventes at være et socialt efterslæb pga. Covid19, ligesom den øgede brug af
Teams og Zoom ifm. mødevirksomhed mv., må forventes at kunne give et boost til
sprogforbundets virtuelle undervisningsprogrammer.
Bordet rundt fra lokalforeningerne.
Ad 5 – regnskab og økonomi
Kassereren orienterede om verdens- og dansk økonomi, samt rente og kursudvikling på
obligationsmarkedet. Der har været let stigende boligrente. Genåbning medfører stigende
efterspørgsel med formentlig midlertidig øget inflation til følge. Hjælpepakker i Danmark
har holdt hånden under beskæftigelsen.
Kassereren gennemgik regnskab for 1. kvartal 2021.
Der blev redegjort for Kursreguleringsfondens status og udvikling.
Varigheden på den samlede obligationsbeholdning blev forelagt og kommenteret.
Nye indkøb af værdipapirer samt indfrielser/udtræk blev ligeledes gennemgået.
Bevægelser på medlemmernes indskud viser fortsat en stigende tendens.
Ad 6 – Rente på opsagte konti
Efter indstilling fra FU fastholdt Hovedbestyrelsen renten på opsagte konti til 0,5%.
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Ad 7 – forbundets lov
Diskussion vedrørende evt. oprettelse af ny sprogforening med afsæt i den nye
”Politikreds 15”. Det er pt. HB.s opfattelse, at den nye struktur ikke kræver oprettelse af en
ny/særskilt sprogforening, da personalet i den nye ”Politikreds 15” forventes at kunne
indgå i den nuværende struktur - som en del af Sprogforeningen for Rigspolitiet,
Københavns Politi, Bornholm, Færøerne og Grønland.
Det blev dog under drøftelserne påpeget, at det kan blive nødvendigt at ændre navn på
den nye store sprogforening, så det bliver tydeliggjort, hvor den nye ”Politikreds 15” hører
til.
Ad 8 – politiets lommebog
Sekretæren oplyste, at lommebøger 2022 er bestilt efter godkendelse fra Sprog- og
Politiforbundet. Sidste års antal var passende.
Ad 9 – kommende aktiviteter, herunder landsmøde og HB møde i uge 38.
Formanden orienterede om Landsmødet i Odense med deltagelse af delegerede fra de
lokale sprogforeninger. Drejebogen for Landsmøde vil blive fulgt.
Formanden og kassereren henledte opmærksomheden på, at det i forbindelse med
tilmelding af delegerede er vigtigt at få afdækket, hvilke lokale vilkår der gælder for
afgivelsen.
Mulige emner til Landsmødegaver blev forelagt til afgørelse.
Formanden opfordrede til diskussion om kommende FU sammensætning.
Næstformanden orienterede om planlægning og afvikling af uge 38 møde.
Ad 10 – sager til afgørelse
Intet under dette punkt.
Ad 11 – eventuelt og kommende møder
Bordet rundt fra lokalforeninger og forbundet.
Hovedbestyrelsesmøde 310821 forud for Landsmøde 010921.
Uge 38 mødet afholdes på Møn
Hovedbestyrelsesmøde i 8. - 9. december 2021 afholdes af København Vestegn.
Hovedbestyrelsesmøde i marts 2022 afholdes i Sprogforbundets lokaler.
Hovedbestyrelsesmøde i juni 2022 afholdes af Sydsjælland.
Torben Rimmen
Sekretær
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