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Kære alle 
 
Generalforsamling 2018 
Som I forhåbentlig er bekendt med, er der generalforsamling fredag den 16. marts kl. 
16.00 på Green Solution House i Rønne. Hvis man gerne vil deltage i den efterfølgende 
spisning, skal man melde det til sin TR og indbetale kr. 50,- på kontoummer: 0400 
1070080201 eller på MobilePay: 30325055.  
Hvis man er pensioneret eller ledig og dermed ikke har en TR, skal man tilmelde sig 
direkte til BLF pr. mail – senest torsdag den 8. marts. Hvis man kun er interesseret i at 
deltage i selve generalforsamlingen, hører vi gerne om det, men man kan selvfølgelig 
også bare dukke op. Se mere på vores hjemmeside her. 
 
OK18 
Forhandlingerne er som bekendt brudt sammen, og der er allerede udsendt strejkevarsler 
på statens område. På det kommunale og regionale område forventes der at blive 
udsendt strejkevarsler i denne uge. 
Der er flere, der har spurgt om, hvordan man eventuelt får konfliktstøtte denne gang. Der 
er i den forbindelse to scenarier: Hvis der punktstrejkes (10-15 % udtages), vil der blive 
udbetalt et skattepligtigt beløb på kr. 1.860,- pr . dag. Hvis arbejdsgiver efterfølgende 
lockouter og dermed gør konflikten mere omfattende, vil vi gøre brug af låneordningen fra 
2013 – man vil få et lån på kr. 846,- pr. dag, der ikke er skattepligtigt. Denne løsning 
bruges for at begrænse trækket på særlig fond, der efter en eventuel konflikt skal fyldes 
op igen. I den forbindelse kan jeg nævne, at vi fra 2013-2017 betalte et konfliktkontingent 
eller låneafdrag på kr. 420,-. Da man samtidig sænkede det almindelige kontingent med 
kr. 313,- blev nettobeløbet altså kr. 107,-. I hele perioden har I dermed betalt kr. 5.136,- 
for at fylde kassen op efter en ret omfattende lockout over hele 4 uger. 
Målet er fortsat at nå til enighed, så vi undgår konflikten. I kan følge med på DLF’s 
hjemmeside her. I kan desuden finde svar på mange spørgsmål i konflikt-ABC, som findes 
både på DLF’s og BLF’s hjemmesider. 
 
Lokalaftale på Bornholm 
Torsdag den 22. februar sagde en enig Kommunalbestyrelse ja til, at BRK og BLF kunne 
gå i gang med at forhandle en lokalaftale. Vi har haft første forhandling, og er kommet 
rigtig godt fra land. Forventningen er, at vi bliver færdige med forhandlingen inden 
udgangen af marts, og vi har selvfølgelig fokus på forberedelsesdelen og opgavernes 
omfang. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Christian Faurholdt Jeppesen 
Formand 
Bornholms Lærerforening 
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