
  

Lærere på pension 

Du er fortsat medlem af Københavns Lærerforening og 

Danmarks Lærerforening, når du bliver pensioneret som lærer, 

børnehaveklasseleder m.v. Hvis du er skoleleder, souschef, 

afdelingsleder eller har anden lederstilling, vil du som pensionist 

blive overflyttet fra Skolelederforeningen (kreds 182) til 

Københavns Lærerforenings pensionistafdeling.  

Dit medlemskab giver en række muligheder og tilbud. Dem kan 

du læse om i denne pjece. 

Pensionistafdelingen 

Du hører til i Afdelingen for pensionister i KLF, også kaldet 

fraktion 4.  

 

 

 

 

 

 

 

Vi er en yderst aktiv flok pensionister, der har mange oplevelser 

sammen.  
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Den anden tirsdag i måneden kl. 11–14 er der møde i huset på 

Frydendalsvej 24.  

 

 

 

 

 

Det kan være grænseoverskridende at møde op den første gang 

– men prøv at give det en chance – der er sagtens plads til flere. 

Vi synger et par sange og bestyrelsen orienterer om aktuelle 

aktiviteter:  

Det kan være en kommende rejse, teaterforestilling, 

endagsudflugt eller diverse kulturbesøg.  

Vi har bl.a. været i Andalusien og i Portugal,  
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set Cirkusrevy og Rytteriet i Tivolis 

Glassalen, været på bustur til 

Sporvejsmuseet og Malergården i 

Odsherred, fået omvisning på Nordisk Film 

og på Carlsberg og meget mere – det meste 

til en reduceret medlemspris.  

Ledsagere, som ikke er medlem af KLF, er 

velkomne men betaler fuld pris. 

 

Sammen med KLF’s faglige udvalg planlægger 

pensionistbestyrelsen den årlige julefrokost, hvor du som 

pensioneret medlem deltager til stærkt reduceret pris.  

 

Hvert andet år (ulige år efterår) arrangeres 

også et internatkursus på Næsbystrand  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvert andet år (lige år forår) arrangeres internatkursus på 

Sinatur Hotel, Frederiksdal.  
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Under pensionistafdelingen hører seniorkoret, hvor du også har 

mulighed for at deltage. Koret synger hver anden onsdag kl. 10–

12 ligeledes i foreningens hus.  

I april måned vælges bestyrelsen for pensionistafdelingen. Det 

er bestyrelsen, som planlægger og gennemfører 

arrangementerne, ligesom den har til opgave at være det forum, 

hvor medlemmerne opstiller overenskomstkrav for 

tjenestemandspensionisterne og vurderer/drøfter 

overenskomstresultatet. KLF yder tilskud til 

pensionistafdelingen. 

Du og din familie kan holde ferie med rabat på Danmarks 

Lærerforenings kursusejendomme og ferieboliger: 

 

 

 

 

 

Du kan få nærmere oplysninger om priser mv. ved at henvende 

dig direkte til kursusejendommene, hvis telefonnumre findes 

bagest i medlemsbladet ”Folkeskolen”. 

Hvis din læge har ordineret dig et rekreationsophold, kan du 

søge om tilskud til opholdet. Nærmere oplysninger kan du finde 

på DLF's hjemmeside, eller du kan kontakte dem telefonisk. 
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DLF arrangerer hver sommer kurser for pensionerede 

medlemmer. Kurserne afholdes på en af foreningens 

kursusejendomme og er gratis for medlemmer, mens ægtefæller 

kan deltage mod betaling ag kursusafgift. 

Se efter opslag i medlemsbladet ”Folkeskolen”. 

 

Vi anbefaler i øvrigt, at du tilmelder dig KLF’s sms-service, så du 

gøres opmærksom på arrangementer og tilmeldingsfrister: 

(Send teksten 'pensionist' til telefon nr. 1245) 

 

På samme vis opfordrer vi til at du jævnligt kigger på vores 

hjemmeside www.klfnet.dk og Danmarks Lærerforenings 

hjemmeside www.dlf.org for nyheder mv. og arrangementer for 

vores pensionerede medlemmer.  

 

Kontingent  

Medlemskabet af pensionistafdelingen for KLF's pensionister 

koster p.t. 315,- kr. i kvartalet (pr. 1/10-2019), og opkræves af 

Danmarks Lærerforening. Kontingentet er kun fradragsberet-

tiget for tjenestemandspensionister efter gældende skatte-

regler og indberettes af DLF til SKAT.  

SKAT har truffet afgørelse om, at ok-pensionister ikke kan få 

fradrag, da deres pension ikke er afhængig af forhandlinger.  

Medlemskabet er gratis, fra den 1. i måneden efter du er fyldt 

75 år. Fra den 1. januar 2021 ændres dette til at kontingent-

friheden først indtræder 12 år efter folkepensionsalderen. 
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DLF forhandler din tjenestemandspension: 

DLF er stadig den forhandlingsberettigede organisation for 

tjenestemandspensionister, men i praksis sker det ved, at det 

er Lærernes Centralorganisation, som ved overenskomst-

forhandlingerne forhandler områder af afgørende betydning 

for din tjenestemandspension.  

Kun pensionerede tjenestemænd har stemmeret ved 

overenskomst- og aftalefornyelse.  

 

Stemmeret og indflydelse  

Som pensionist bevarer du din indflydelse i DLF/KLF. Du er med 

til at vælge bestyrelsen. Du kan også selv vælges til tillidsposter 

i foreningen. Ved generalforsamlinger kan du påvirke debatten 

og – med din stemme − beslutningerne. På den måde har du 

stadig indflydelse på foreningens politik og dens forhandlere.  

 

Andre rettigheder og muligheder i medlemskabet  

Også som pensionist har du mulighed for at få en række fordele 

på dine bankforretninger, idet KLF har indgået et samarbejde 

med Lån & Spar Bank. På din lønkonto kan du f.eks. få 3% i rente 

(af de første 50.000 kr.). Til denne konto kan du også få et 

gratis MasterCard, der giver mulighed for op til 42 dages gratis 

kredittid. Sammen med dit MasterCard har du og din husstand 

mulighed for at få en årsrejseforsikring, inklusive 

afbestillingsgebyr og forsikring mod bagageforsinkelse til en 

meget favorabel pris. Du kan få tilsendt yderligere oplysninger 

om Lån og Spar Bank ved henvendelse til KLF.  
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Af øvrige medlemsfordele kan f.eks. nævnes: 

- Fortsat medlemskab af Forbrugsforeningen 

- Billige forsikringer i Lærerstandens Brandforsikring 

- Leje af ferielejligheder på Torø og i Berlin 

- Leje DLF’s feriehuse 

- Og meget mere – som du kan læse om på KLF’s og DLF’s 

hjemmesider. 

 

Råd og vejledning  

Sekretariatet i KLF står til rådighed, hvis du har spørgsmål til 

eller problemer med din pensionsudbetaling eller lignende.  

Se kontaktoplysninger sidst i folderen.  

Som pensionistmedlem vil du fortsat modtage ”Folkeskolen”, 

hvor du har mulighed for at få optaget læserbreve og andre 

indlæg.   

 

Medlemskort  

Du kan ringe til KLF og få tilsendt et medlemskort. 

Medlemskortet kan i visse tilfælde give gratis adgang eller 

adgang til reduceret pris til museer og lignende. Du kan også 

selv printe medlemskortet ved at logge på ”Min Side” på DLF’s 

hjemmeside www.dlf.org – du finder det under menuen 

”Personlige oplysninger”. 

 

Husk i øvrigt at ajourføre dine kontaktoplysninger – mailadresse 

mv. – på ”Min Side”.  
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Her kan du kontakte KLF:  

Københavns Lærerforening  

Frydendalsvej 24, 1809 Frederiksberg C  

Tlf.: 33 22 33 22  

E-mail: 011@dlf.org Hjemmeside: www.klfnet.dk  

 

Kontortid  

Mandag - torsdag: kl. 9.00 - 16.00  

Fredag: kl. 9.00 - 15.00  

Telefontid  

Mandag - torsdag: kl. 10.30 - 15.00  

Fredag: kl. 10.30 - 14.00  

 

Du er velkommen til at kontakte bestyrelsen for 

pensionistafdelingen, der består af 7 bestyrelsesmedlemmer: 

Dorrit Ljungstrøm: doljun1@gmail.com  23980026 

Kjeld Dahl:              akdahl@youmail.dk  23261729 

Erik Koblauch:        erik@koblauch.dk  61281723 

Birgitte Brolyng:    birgittebrolyng@gmail.com  51625336 

Ruth Johansen:      ruj.johansen@gmail.com   23435940 

Tove Bendix:          tovebendix@webspeed.dk  60930685 

Helge Maarup:        helgemaarup@gmail.com  29269295 
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