Råd og vejledning

Pensionist i
Kalundborg Lærerkreds
– Kreds 53

Hvis du som pensioneret medlem har brug for råd og
vejledning, skal du henvende dig til din lokale kreds.
Kredsen inddrager Danmarks Lærerforenings sekretariat, hvis det er nødvendigt.

Stemmeret og indflydelse
Du har stadig stemmeret og kan påvirke debatten og
beslutningerne i din lokale kreds. På den måde har du
stadig indflydelse på foreningens politik og dens forhandlere.
Fraktion 4 har et medlem i hovedstyrelsen og 10 delegerede i kongressen. Du er med til at vælge både
hovedstyrelsesmedlemmet og de delegerede, og du
kan selv vælges til tillidsposter i foreningen. I hovedstyrelsen har hovedstyrelsesmedlemmet fra fraktion
4 ikke stemmeret i sager, der omfattes af foreningens
aftaleret - bortset fra sager, der omfattes af foreningens generelle aftaleret på det statslige område. Ved
urafstemningerne i KTO-regi har ingen af fraktion 4´s
medlemmer stemmeret.

Forhandling af pension
Danmarks Lærerforening er din forhandlingsberettigede organisation. Når DLF forhandler løn, kan det
have en afsmittende virkning på din pension.

DANMARKS LÆRERFORENING

HUSKELISTE!
FERIE: Senest 6 uger efter din fratrædelse skal
du anmode om at få dine feriepenge udbetalt,
hvis du ikke har fået dem samtidig med, at du
fratrådte.

ATP: Folkepensionister har ret til ATP. Kontakt
ATP, hvis du ikke modtager et skema.

SKAT: Det kan være hensigtsmæssigt for dig at
ændre din forskudsregistrering.

GRUPPELIV: Som pensionist kan du fortsætte i
Danmark Lærerforeningens gruppelivsforsikring
til du fylder 70 år.
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Medlemsfordele for pensionister
Som pensioneret medlem af Danmarks Lærerforening får du del i en lang række fordele:
Du modtager medlemsbladet, du kan benytte foreningens Sinatur-hoteller, leje foreningens feriehuse
og optage medlemslån. Desuden kan du deltage i foreningens seniorkurser. Du kan også fortsat hente lærerkalenderen på kredskontoret.
Ferie- og rekreationsophold
Du og din familie kan holde ferie på et af de dejlige Sinatur hoteller. Denne mulighed gælder fortrinsvis i
skoleferierne. Du kan få nærmere oplysning om priser
m.m. ved at henvende dig direkte til Sinatur Hotellerne.
Du kan også søge Danmarks Lærerforenings Understøttelseskasse om tilskud til et rekreationsophold.
Feriehuse
Foreningen råder over 6 feriehuse, som du kan leje
med pensionistrabat. Se (dlf.org/medlem/medlemsfordele/feriehuse)
Seniorkurser
Hver sommer arrangerer Danmarks Lærerforening
kurser for pensionerede medlemmer. Kurserne holdes på Sinatur hotellerne. Ægtefæller, der ikke selv er
medlemmer af foreningen, kan deltage mod betaling
af en forhøjet kursusafgift.

Praktisk info fra kreds 53
Når du er blevet pensionist, koster et medlemskab af
DLF 1428 kr. om året. Beløbet opkræves én gang årligt i januar. Når du har været på folkepension i 12 år
slipper du for at betale kontingent.
Sammen med denne folder modtager du medlemskort
fra Kredsen/DLF, som mod forevisning kan give dig rabat flere steder. Husk altid at spørge/vise pensionistkortet ved museer, udstillinger etc. i hele verden!

Oplevelser og muligheder i Kreds 53
Pensionisterne har hvert år 20.000 kr. til oplevelser
og socialt samvær. Det har givet hyggelige arrangementer i form af diverse udflugter, teaterture, museumsbesøg o.l. ligesom en aktiv læsekreds mødes 6
onsdage årligt for at drøfte og diskutere en læst bog.
Ved de fleste arrangementer er også ægtefælle eller
samboende velkommen, mod lidt merbetaling.
Der afholdes hvert efterår årsmøde for Fraktion 4’s
medlemmer, hvor der bl.a. debatteres aktuelle emner, samt formidles vigtige oplysninger og nyheder.

”De fire” er de personer i pensionistgruppen, som
planlægger arrangementerne.
De fire er:
Aase Lundfald:
Tlf. 30 13 17 51 – mail: aase@lundfald.com
Birthe Thøgersen:
Tlf. 59 50 83 48 – mail: birthe.th@ka-net.dk
Ebbe Nørtved:
Tlf.21 74 74 87 – mail: noertved@mail.tele.dk
Helle Milan Nielsen
Tlf. 24 93 00 22 – hellemilan@icloud.com

Du kan læse nyheder om fraktion 4 og se billeder m.m.
på vores hjemmeside www.kreds53.org - under pensionister.

Kommunikation
Kommunikation til fraktionens medlemmer sker via:
www.folkeskolen.dk
Kredskontoret
Maillisten
kredsens hjemmeside
www.kreds53.org under menupunktet pensionister,
pensionister i kreds 53.

