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Kredsens arrangementer: 

Der afholdes regelmæssigt arrangementer 

for pensionister / efterlønnere af såvel 

faglig som kulturel karakter. Indbydelserne 

hertil sendes fortrinsvis pr. mail. Ønsker 

man at abonnere på invitationer, bedes 

man meddele kredskontoret sin mail-

adresse. Datoer for arrangementer kan 

læses på kredsens hjemmeside. 

Stemmeret og indflydelse: 

Medlemmer af Fraktion 4 har stemmeret 

til Brøndby Lærerforenings 

generalforsamling og kan påvirke debatten 

og beslutningerne i foreningen. På 

landsplan vælger Fraktion 4 desuden et 

medlem af DLF’s hovedstyrelse, 10 

kongresdelegerede og 44 

årsmøderepræsentanter. 

 

Forpligtende kredssamarbejde: 

Seniorgruppen sender to repræsentanter 

til Fraktion 4 kredssamarbejdet i 

Hovedstaden Vest (HV). Der afholdes 

normalt 2 årlige møder. 

Årsmødet: 

DLF’s Fraktion 4 afholder et årsmøde forud 

for DLF’s kongres. 

Deltagere er Fraktion 4’s hovedstyrelses-

medlem, de 10 kongresdelegerede og de 

44 årsmøderepræsentanter. Mødet er en 

forberedelse til kongressen, og her drøftes 

og fastlægges også Fraktion 4’s senior-

politik. 

HUSKELISTE: 

ATP/LD: 

Når du bliver folkepensionist, har du 

ret til ATP. Du modtager normalt 

automatisk et brev herom. LD 

(lønmodtagernes Dyrtidsfond) kan 

efter ønske udbetales fra 60 år. 

SKAT: 

Det kan være hensigtsmæssigt for dig 

at få ændret din forskudsregistrering, 

da dit indtægtsgrundlæg ændres. 

Medtænk evt. også indefrysning af 

ejendomsskatter.  

EFTERLØN: 

Er du berettiget til efterløn, skal du i 

god tid rette henvendelse til 

Lærernes a-kasse (DLF/A). 

FORSIKRINGER: 

Vær opmærksom på, at nogle 

forsikringsselskaber, bl.a. 

Lærerstandens Brandforsikring, har 

nedsat forsikringspræmie for 

pensionister. 

GRUPPELIV: 

Som førtidspensionist kan du vælge, 

om du vil fortsætte i foreningens 

gruppelivsforsikring, til du fylder 70 

år, eller om du vil ophæve den. 

MEDLEMSKORT: 

Ved henvendelse til DLF kan du få 

udstedt et medlemskort. Kortet kan 

måske berettige til rabat ved f.eks. 

museumsbesøg.  

  

Pensionist / 

efterlønner i 

Brøndby 

Lærerforening 
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Ferieophold – sommerhuse: 

Du kan med din familie leje dig ind på 

foreningens kursusejendomme ”Sinatur” til 

favorable priser. Denne mulighed foreligger 

fortrinsvis i skoleferierne. Du kan få nærmere 

oplysninger om priser ved henvendelse til 

kursusejendommene. Se Folkeskolen. DLF har 

seks feriehuse, der kan lejes.  Udenfor 

skoleferierne opnår pensionister rabat. 

Reservation og betaling foregår online via DLF’s 

hjemmeside under fanen 

Medlemsfordele/feriehuse.  

Brøndby Kommunes Feriefond har en lejlighed i 

Berlin, samt et feriehus på Bornholm, 

Karrebæksminde og et ved Nykøbing Sjælland, 

Yderligere har man lige købt adgang til et 

feriehus i Billund, Lalandia. Gå ind på: 

https://www.brondby.bookhus.dk 

Seniorkurser: Hver sommer arrangerer DLF 

kurser for medlemmer af Fraktion 4. Kurserne 

har fagligt og kulturelt indhold og afholdes på 

foreningens kursusejendomme. Kurserne 

annonceres i Folkeskolen ultimo februar. 

Foreningen dækker rejse og ophold. 

Rejsegodtgørelse efter statens satser kan søges 

hos Brøndby Lærerforenings kasserer mod 

dokumentation for deltagelse. 

Nordisk pensionisttræf: Nordiske 

Lærerorganisationers Samråd (NLS) arrangerer 

hver sommer et pensionisttræf af fem dages 

varighed. Træffet afholdes på skift af de 

nordiske lærerorganisationer. DLF yder et 

mindre tilskud. Tid og sted bekendtgøres i 

Folkeskolen i februar / marts måned.  

 

 

 Medlemskab og kontingent: 

Når du bliver pensionist / efterlønner, kan du 

stadig være medlem af Danmarks Lærerforening 

(DLF). Som medlem af DLF er du samtidig 

medlem af Brøndby Lærerforening (BLF). Du kan 

dog søge om overflytning til den lokale kreds i dit 

bopælsområde. 

Hvis du fortsat ønsker medlemskab, skal du 

inden du bliver pensionist eller går på efterløn, 

rette henvendelse til kredskontoret, som så 

sørger for at få reguleret dit kontingent og din 

overgang til pensionistfraktionen.  

Som medlem af Fraktion 4, betaler du mindre i 

kontingent. Den aktuelle sats kan læses på 

kredsens hjemmeside: www.kreds15.org. 

Kontingentet betales ½ årligt, pt kr. 780,00 

Som medlem modtager du fortsat medlems-

bladet Folkeskolen . 

Udmeldelse: 

Ønsker du ikke længere at være medlem, skal du 

udmelde dig hos DLF. Udmeldingen foretages 

skriftligt med en måneds varsel til udgangen af 

et kvartal. 

Rådgivning: 

Har du som Fraktion 4-medlem brug for råd og 

vejledning i foreningsanliggender, bør du 

henvende dig til kredskontoret, som om 

nødvendigt inddrager DLF’s sekretariat. 

Seniorgruppen i Brøndby Lærerforenings 

Fraktion 4: 

På det årlige årsmøde i nov. Vælges hvert andet 

år to repræsentanter + to suppleanter til det 

forpligtende kredssamarbejde ”Hovedstaden 

Vest”. Endvidere vælges seks medlemmer til 

seniorgruppens aktivitetsudvalg. Udvalget 

arrangerer møder og arrangementer for 

seniorgruppens medlemmer 

 

 

 

Brøndby Lærerforenings 

seniorgruppe  

Fraktion  4 

 

Husk at K15, 

kredskontoret skal have 

din e-mailadresse, hvis 

du vil modtage info fra 

pensionistfraktionen. 
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