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Medlemsbrev 2– februar 22 
 
Kære medlem 
 

 
 
 
 
 

 
Generalforsamling 2022. 
Husk vi afholder generalforsamling den 8. marts på Hotel Phønix i Brønderslev, Hvis 
du har forslag til vedtægtsændringer, skal de sendes til formanden senest den 2. 
marts.  
Den skriftlige beretning udkommer sammen med regnskab og budget i løbet af den 
næste uges tid. Denne gang udkommer bladet udelukkende i elektronisk form. I 
samme blad præsenterer de kandidater sig, der opstiller til kredsstyrelsen.  
Sidste frist for tilmelding til din tillidsrepræsentant eller direkte på 150@dlf.org er den 
28. februar, altså lige umiddelbart efter vinterferien.  
Tilmeld dig allerede nu, så du husker det. 
 
Foreningens medlemsfordele 
Som medlem af Danmarks Lærerforening kan du opnå en masse medlemsfordele. 
Du kan leje et af DLF’s seks feriehuse og fem lejligheder. 
DLF tilbyder løbende medlemmerne ferieophold til medlemspris på Sinatur, der er en 
kæde af seks hoteller, som ejes af Danmarks Lærerforening. 
Du kan blive medlem af Forbrugsforeningen og få rabat på bl.a. ferier, møbler, tøj og 
oplevelser. 
Du får mulighed for at leje en af DLF’s lejligheder og ældreboliger. 
Du har mulighed for at ansøge om lån på op til 200.000 kr. 
 
Du kan læse mere om de enkelte medlemsfordele på Danmarks Lærerforenings 
hjemmeside https://www.dlf.org 
 
 
Syg i ferien  
Hvis du bliver syg i ferien, kan du læse i dette link, hvordan du skal forholde dig. Er du 
stadig i tvivl, kan du henvende dig på mail 150@dlf.org 
 
https://www.dlfkreds150.dk/information/raadgivning/feriehindring-syg-i-ferien 
 
God vinterferie 
Vinterferien lurer forude, og vi vil hermed ønske alle medlemmer en rigtig god 
vinterferie. 
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Kredskontoret holder lukket i ferien. 
Hvis du har en uopsættelig sag, kan du 
sende en mail til 150@dlf.org. Din sag 
vil herefter blive behandlet hurtigst 
muligt. 
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