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Kære alle
TR/AMR-internat
Torsdag-fredag i sidste uge afholdt vi internat-kursus for TR’er og AMR’er i DLF’s hus i
Alling. Programmet var en blanding af dialog med både politikere (Margrethe Kjellberg,
Betina Haagensen, Bente Johansen og Lea Wermelin) og centerchef Steen Ebdrup samt
kursus for TR/AMR i forhold til deres arbejde ude på arbejdspladserne.
Der blev i dialogen med politikere og centerchef drøftet mange spændende områder,
samtidig med at vi fik mulighed for at adressere de problemstillinger, der er ude på
skolerne. Vi oplevede en stor lydhørhed, så vi er positivt indstilllede overfor det fremtidige
arbejde med de problemer/udfordringer vi oplever på skolerne.
Generalforsamling 2017
Som bekendt vil vi i år forsøge at afholde generalforsamlingen under lidt andre forhold, og
vi har i den forbindelse fået lov til at låne samlingssalen på Søndermark. Vi forventer at
tilbyde noget mad efter selve generalforsamlingen mod en lille egenbetaling. Udover de
almindelige punkter på dagsorden, vil vi i år sætte tid af til, at vi i grupper kan drøfte
forskellige emner, der kan danne grundlag for kredsstyrelsens fremtidige indsatser. Vi har
på førnævnte internat drøftet, hvilke emner der kunne være interessante, og disse får I
selvfølgelig mere at vide om i forbindelse med selve indkaldelsen. Så sæt kryds i
kalenderen fredag den 24. marts.
Pensionsmøde
Til sidst vil jeg gerne gøre lidt reklame for pensionsmødet på Green Solution House i
Rønne onsdag den 1. marts klokken 16.00-18.30, hvor du blandt andet kan blive klogere
på:
 Hvordan din pensionsordning er stykket sammen
 Hvordan de generelle regler for pension og skat er
 Hvor meget du sparer op og om det er nok
 Hvad med efterløn og folkepension?
Du kan læse mere om og tilmelde dig arrangementet her:
https://lppension.dk/aktuelt/arrangementer/informationsmode-4/
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