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Bornholms Lærerforening 

 
 

BLF-tema 

Fraktion 4Fraktion 4  

Fraktion 4 - DLF 
Som pensionist kan du fortsat være med-
lem af Danmarks Lærerforening og nyde 
en lang række fordele. Som pensioneret 
medlem bliver du del af fraktion 4, der er 
for de medlemmer, der er gået på pension 
eller efterløn. Som medlem af fraktion 4 
betaler du kun et reduceret kontingent. 
Når du fylder 75 år bliver du kontingentfri. 

 
Råd og vejledning 

Hvis du som pensioneret medlem har brug 
for råd og vejledning, skal du henvende 
dig til BLF. Vi inddrager Danmarks Lærer-
forenings sekretariat, hvis det er nødven-
digt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Denne pjece henven-
der sig til de medlem-

mer, der er gået 

eller overvejer at gå på 
efterløn eller pension. 

Juni 2014 
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Fraktion 4 
Bornholm 
 

Pensionisterne i Bornholms Lærerforening 
er en aktiv skare, der flere gange om året 
mødes for at udforske den bornholmske 
natur– og kulturskat samt Bornholmske 
vækst– og videnscentre. 

Det er sædvanligvis gratis at deltage, og 
ægtefæller er også meget velkomne til at 
deltage. 

Fraktion 4’s kontaktperson er kredskasse-
reren Christian Thøgersen, tlf. 56957493, 
e-mail: chth@dlf.org   

 

Informationer fra BLF 

Hvis du ønsker at blive tilmeldt fraktion 
4’s-mailservice, bedes du sende en mail 
til 071@dlf.org Herefter vil du modtage 
tilbud om kommende medlemsaktiviteter 
og informationsbreve.  

Vi henviser endvidere til vores hjemme-
side www.blfnet.dk, her vil du ligeledes 
kunne læse om fraktion 4’s aktiviteter. 

 

Kontingent 

Kontingent for fraktion 4 for året 2014, 
udgør 486-, pr. halv år / 972-, pr. år.  

 

Kalender 

Hvert i år i april/maj måned modtager 
BLF næste skoleårs kalender. Denne er 
du velkommen til selv at afhente. 

 

Kontakt 

For praktiske oplysninger, tilmelding, be-
taling med mere kontakt BLF på  

5695 5055 eller 071@dlf.org 
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Stemmeret og indflydelse 

Du har stadig stemmeret og kan påvirke 
debatten og beslutningerne i BLF. Du har 
altså stadig indflydelse på foreningens 
politik og forhandlinger.   

Fraktion 4 har på landsplan et medlem i 
hovedstyrelsen og 10 delegerede i kon-
gressen. Du er med til at vælge både 
hovedstyrelsesmedlemmet og de delege-
rede, og du kan selv vælges til tillidspo-
ster 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 in-
gen af fraktion 4´s medlemmer stemme-
ret. 

 
Forhandling af pension 

Danmarks Lærerforening er din forhand-
lingsberettigede organisation. Når for-
eningen forhandler løn, kan det have en 
afsmittende virkning på din pension. 

 

 

 

 

 

 
 

Nordisk pensionisttræf 

Nordiske Lærerorganisationers Samråd, 
NLS, arrangerer hvert år et pensionist-
træf af fem dages varighed. Træffet af-
holdes på skift af de nordiske lærerorga-
nisationer. Foreningen yder et mindre 
rejsetilskud. Læs mere om pensionist-
træffene i Folkeskolen i februar/marts 
måned og på foreningens hjemmeside. 

mailto:071@dlf.org


Feriehuse 

Foreningen råder over fem feriehuse. 
Hvis du er pensionist eller har mulighed 
for at rejse udenfor skoleferierne, kan vi 
næsten altid tilbyde dig et ophold i årets 
løb. Nærmere oplysninger om priser m.v. 
kan du få på: 

http://www.dlf.org/medlem/medlemsford
ele/feriehuse/ 

 

Ferie- og rekreationsophold 

Du og din familie kan holde ferie på for-
eningens kursusejendomme. Du kan få 
nærmere oplysning om priser m.m. ved 
at henvende dig til kursusejendommene. 
Du kan også søge Danmarks Lærerfor-
enings Understøttelseskasse om tilskud til 
et ophold på én af foreningens kursus-
ejendomme. 

http://www.sinatur.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemskort  

Kortet dokumenterer, at du er pensionist 
og dermed måske berettiget til rabat, 
f.eks. ved museumsbesøg.  

Du kan selv printe kortet fra ”Min side”, 
eller du kan kontakte BLF. 

 

 

 Medlemsfordele 
Som pensioneret medlem af Danmarks 
Lærerforening får du del i en lang række 
fordele. 

Du modtager hver uge medlemsbladet 
’folkeskolen’, du kan benytte foreningens 
kursusejendomme, leje foreningens ferie-
huse, være medlem af Lærerbogklubben 
og optage medlemslån. Desuden kan du 
deltage i foreningens seniorkurser. Du 
modtager også fortsat kalenderen gen-
nem din lokale kreds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udlejningsboliger 

Den Selvejende Institution Teglgården 
ejer 18 boliger med i alt 35 lejemål. Boli-
gerne ligger i naturskønne omgivelser i 
Middelfart kommune og pensionerede 
medlemmer af Danmarks Lærerforening 
har fortrinsret i forbindelse med leje af 
disse. 

 
Seniorkurser 

Hver sommer arrangerer Danmarks Læ-
rerforening kurser for pensionerede med-
lemmer. Kurserne holdes på en af for-
eningens kursusejendomme. Ægtefæller, 
der ikke selv er medlemmer af forening, 
kan deltage mod betaling af en forhøjet 
kursusafgift. 

https://medlem.dlf.org/course. 

 

3 



 4 

Lærerbogklubben 

Lærerbogklubben sørger for at udvælge 
bøger, som er relevante, inspirerende og 
anvendelige for dig i dit arbejde og i din 
fritid.  

www.laererbogklubben.dk/shop/lbk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rådgivning 

Bornholms Lærerforening 

Du har mulighed for at få individuel råd-
givning på kredskontoret. Du kan  stille 
spørgsmål ved at ringe eller maile, eller 
du kan aftale tid til et møde. 

Tlf. 5695 5055                                    

E-mail: 071@dlf.org 

 

Danmarks Lærerforening 

Kontakt Danmarks Lærerforenings råd-
givning om psykisk arbejdsmiljø. 

Tlf. 33 69 63 00, mandag-torsdag 8.30-
16.00, fredag 8.30-15.00. 

Læs og følg med på Danmarks Lærerfor-
enings hjemmeside:  

www.dlf.org 

 

Skat 

Det kan være hensigtsmæssigt at ændre forskudsregistreringen. Log på www.skat.dk, eller 
kontakt Borgerservice. 

 

Forsikringer 

Vær opmærksom på, at nogle forsikringsselskaber, bl.a. Lærerstandens Brandforsikring, 
har nedsat forsikringspræmie for pensionister. 

 

 

 

Vigtigt! 

En udmeldelse af Danmarks Lærerforening  

KAN IKKE FORTRYDES! 


