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Ringkøbing, 30. august 2019 

 
 

Medlemsnyt nr. 17 - 2019 
 
 
Kære medlem  
 
Velkommen tilbage. Håber, du har haft en dejlig ferie, og er kommet godt i gang med en hverdag 
igen. 
 

Brev fra Pernille Rosenkrantz-Theil 
Vores nye undervisningsminister indledte det nye skoleår med at sende et brev til jer alle. Jeg er 
meget fortrøstningsfuld og positiv i forhold til tonen og de tilkendegivelser, der kommer frem i 
brevet. Særligt lægger jeg vægt på afsnittet om tillid: Forløbet var uskønt, og det kommer ikke til at 
gentage sig. Men her ved jeg, at ord ikke rækker. Tillid skal genvindes gennem handling. 
Har du ikke modtaget brevet fra d. 12. august, så spørg din tillidsrepræsentant.  
 

Medlemsarrangementer 
I efteråret har vi i samarbejde med Lån og Spar og Lærerstandens Brandforsikring planlagt 4 
medlemsaftner, med forskellige temaer. 
 

 Boligkøb d. 10. oktober 2019 
Skal du til at købe din første bolig? Du har sikkert masser af spørgsmål om, hvad der er smartest i 
forhold til lån. Og hvad med forsikringer? Kom til arrangementet og spørg et par professionelle 
finansierings- og forsikringsrådgivere, der kan svare på alt det, du er i tvivl om.      
 

 Pension d. 24. oktober 2019 
Har du styr på din pension? Har du planer for, hvordan dit liv som pensionist bliver en god tid? 
Altså også med hensyn til økonomien. Du har måske allerede nu en række overvejelser og 
spørgsmål om, hvad der er klogest med hensyn til opsparing. Kom til arrangementet og spørg 
professionelle finansierings- og forsikringsrådgivere, der kan svare på alt det, du er i tvivl om.      
 

 Investering d. 21. november 2019 
Overvejer du at investere i aktier eller obligationer i stedet for bare at have penge stående passivt 
på en konto? Så har du sikkert masser af spørgsmål om, hvad der er sikrest, smartest og klogest. 
Kom til arrangementet og hør et spændende oplæg om investering for begyndere. Så kan du 
samtidig spørge en professionel investeringsrådgiver om alt det, du er i tvivl om.      

 

 Forældrekøb d. 27. november 2019 
Overvejer du forældrekøb? Altså at købe en bolig til dit barn. Du har sikkert nogle spørgsmål om, 
hvad reglerne egentlig er, hvad der er klogest lige nu i forhold til lån og om, hvilke forsikringer 
man bør have. Kom til arrangementet og spørg et par professionelle finansierings- og 
forsikringsrådgivere, der kan svare på alt det, du er i tvivl om.      

 
Alle arrangementer foregår i Højmark forsamlingshus fra kl. 17.00 til 19.00 inklusiv et let traktement. 
De er gratis at deltage i, og du er velkommen til at tage din bedre halvdel med. 
 
Der kommer nærmere info med tilmelding til de forskellige arrangementer, men sæt allerede kryds i 
kalenderen, hvis det har din interesse. 

 

 



 

Gruppeliv 
Vi har nu fra flere medlemmer hørt, at deres bankrådgiver siger, de skal tegne en ny 
gruppelivsforsikring, da kommunen ikke har det mere. Det er ikke korrekt. Det er 
overenskomstforhandlet. Du betaler et beløb via lønnen og får tilsvarende tillæg. Alle, der er ansat i 
Ringkøbing – Skjern Kommune, har en gruppelivsforsikring.  
https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/gruppelivsforsikring#frivilliggruppeliv 

 
Kongres 
I uge 40 er der kongres. Vi skal i år vælge formand og næstformand. Anders Bondo Christensen 
genopstiller som formand. Til næstformandsposten er der i år to kandidater – nuværende 
næstformand Dorthe Lange og hovedstyrelsesmedlem Morten Refskov. 

 
Er du OK? 
Igen i år deltager vi i kampagnen, ”Er du ok?”, i uge 46 og 47, hvor målet er at skabe fokus på, om de 
ansatte får den korrekte løn.  
Der er ingen, der bevist laver fejl, men vi har hvert år fundet fejl, der har betydet flere penge til 
medlemmerne. 
Vi nøjes selvfølgelig ikke med kun at tilbyde jer løntjek i disse 2 uger. Vi er klar hver dag, året rundt, 
men i de 2 uger har vi afsat ekstra tid til at tjekke. Send din lønseddel ind til 122@dlf.org, så tjekker 
vi, om den passer.  
 
I ønskes en rigtig god weekend. 
 
Med venlig hilsen        
Kirsten Busk 
Formand, Fjordkredsen DLF 
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