
PENSIONIST I KREDS 52 
Fortsæt som medlem i DLF 

 
Når du går på pension eller efterløn, kan du forsætte dit 
medlemskab i DLF for et stærkt nedsat beløb på 110 kr. om 
måneden. 
 
Du bevarer kontakten til DLF og kan benytte foreningens 
medlemstilbud. Du har stemmeret og kan påvirke debatten 
og beslutningerne i din lokale kreds og forening. 
Du bevarer kontakten til andre pensionerede lærere, og får 
mulighed for at deltage i aktiviteter og arrangementer i den 
lokale fraktion 4 og i DLF. 
 

LÆS MERE PÅ DE FØLGENDE SIDER 
 

Fælles kan vi så meget mere 
 

Kreds 52 
Østre Havnevej 3 

4300 Holbæk 
www.052.dk / 052@dlf.org 

 
Det er ikke altid du opdager, hvad DLF gør for dig, før vi 

holder op med at gøre det. Som pensionist kan en 
udmeldelse af Danmarks Lærerforening ikke fortrydes.  

Fraktion 4 – kreds 52 
  

I Holbæk Lærerkreds’ fraktion 4 er der forskellige tilbagevendende 

begivenheder 
 

- Forårsudflugt 

- Sommerudflugt 

- Efterårsarrangement(hvis økonomien tillader det)  
  

Pensionistudvalget Holbæk lærerkreds: 

  

Formand (kan kontaktes via kredsmailen)  

  

Næstformand  (kan kontaktes via kredsmailen) 

  

  

Vi er pt 212 pensionistmedlemmer i fraktion 4/kreds 52.  

Vi håber du har lyst til at blive en del af vores fællesskab.  

  

Har du spørgsmål eller forslag så hører vi gerne fra dig. Du kan orientere dig om vores 

aktiviteter på kredsens hjemmeside.  
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Fraktion 4 

Fraktion 4 har 1 medlem i Hovedstyrelsen 

og 10 kongres-delegerede. 

- Som medlem af fraktion 4 er du med til at vælge 

hovedstyrelsesmedlemmet og du kan selv stille op til 

tillidsposter i foreningen, samt deltage på kredsens 

generalforsamling.  

- To repræsentanter fra Pensionistudvalget indgår i et 

samarbejdsforum med 7 andre kredse på Sjælland om 

politiske opgaver.  

- I dette samarbejdsforum vælges der hvert 2. år 4 deltagere til 

DLF’s centrale årsmøde med pensionisternes 10 

kongresdelegerede og hovedstyrelsesmedlemmet.  

- Kredsens pensionistudvalg vælges af medlemmerne på årets 

sommerudflugt. Det er besluttet at udvalget fremover skal 

bestå af max 5 pensionister.  

  

Når foreningen forhandler løn, 

kan det have indflydelse på din pension 

Medlemsfordele 
Medlemslån  |  Lærerstandens brandforsikring  |  Medlemsblad 

Forbrugsforening  |  Lejligheder  | Sinatur rabat  | Ældreboliger 

Gruppelivsforsikring  

Du beholder dine medlemsfordele med et fraktion 4 medlemskab 

Lærerstandens 

brandforsikring 

Når du fylder 60 år, får du rabat på en del 

forsikringer  

Gruppelivsforsikring Du kan fortsætte din gruppelivsforsikring til du 

bliver 70 år.  

Medlemslån Du kan søge om et fordelagtigt medlemslån på 

op til 20.000 til lav rente  

Ferieboliger Du kan leje et af foreningens 6 feriehuse og 5 

lejligheder 

Udlejningsboliger Du kan leje et af foreningens 105 boliglejemål. 

De slås op på hjemmesiden dlf.org og fordeles 

efter lodtrækning 

Rabat på Sinatur 

Hoteller 

Du bevarer medlemsfordelene ved ophold på 

foreningens konferencehoteller 

Forbrugsforeningen Du kan være medlem af Forbrugsforeningen og 

optjene bonus ved køb i tilknyttede 

forretninger 

Medlemsbladet 

Folkeskolen 

Du modtager fortsat medlemsbladet 

Folkeskolen  

Seniorkurser Du kan deltage i foreningens seniorkurser og 

nordiske pensionisttræf 

Ældreboliger Du har fortrinsret til boliger i Teglgården, 

Middelfart  

Rådgivning Du har stadig ret til rådgivning fra kredsen og 

foreningen  

Lærerkalender Kan afhentes på kredskontoret  


