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Kære alle 
 
Generalforsamling 2017 
Generalforsamlingen blev i år afholdt på Søndermark, og på trods af færre deltagere, var 
debatten god – både i forbindelse med beretningen og i de efterfølgende workshops. Der 
var desuden fin pressedækning af både P4-Bornholm og Tidende. Vi har evalueret i KS 
og besluttet, at vi fremover ved denne løsning ikke vil opkræve deltagerbetaling for 
maden. Vi så det dog som særdeles positivt, at vi ved denne løsning sparede ca. 40.000, 
der dermed kan bruges til den almindelige medlemsservice. 
 
I forhold til budgettet blev det blandt andet besluttet, at vi nedsætter det lokale kontingent 
ned med 50,- kr. pr. måned. Dette sker allerede fra den 1. august i år.  
 
Kontingentændringer 
Som mange sikkert ved, er vi færdige med at betale konfliktkontingent eller –lån tilbage 
med udgangen af juli måned, hvilket også er grunden til, at vi indfører ændringer i det 
lokale kontingent på dette tidspunkt. Du kan se meget mere om dette på DLF’s 
hjemmeside: www.dlf.org/medlem/kontingent/dlf-kontingentaendringer-i-sommeren-2017.  
 
Den korte udgave er, at hvis man har betalt enten konfliktkontingent eller –lån, vil man 
sammen med det mindre lokale kontingent falde med kr. 157,- om måneden. De få af jer, 
der var lockoutede, men ikke optog konfliktlån, vil selvfølgelig opleve en stigning. 
 
Kommende skoleår 
Lige nu er palnlægningen af næste skoleår ved at være i gang, især med henblik på, hvor 
mange medarbejdere, der er behov for. I BLF har vi selvfølgelig fokus på de 
personalemæssige forskydninger, der kommer. Vi vil desuden sammen med TR’erne 
fortsat have fokus på dialogen om opgaveoversigten, hvilket også var på dagsordenen, da 
vi afholdt en workshop sammen med alle ledere, TR’er og AMR’er i sidste uge. 
 
OK18 
I slutningen af april, vil DLF’s hovedstyrelse have udarbejdet de foreløbige krav til OK18, 
og i den forbindelse vil vi meget gerne have en medlemsdebat. Derfor har vi bedt TR’erne 
om at afholde nogle faglige klubber i perioden 25/4-18/5, så vi kan nå at få eventuelle 
kommentarer med i hovedstyrelsens videre arbejde. 
 
Følg med 
Husk du kan følge med i aktuelle emner på BLF’s hjemmeside samt på Facebook. 
 
Venlig hilsen 
 
Christian Faurholdt Jeppesen 
Formand 
Bornholms Lærerforening 
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