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GENERALFORSAMLING 2022
Vores årlige generalforsamling blev afholdt den 9. marts på Kirkehavegaard.
Vi havde en hyggelig generalforsamling, der dog blev spændende med
flere omtællinger, da fem stillede op til de fire pladser i kredsstyrelsen.
Tak for opbakningen til jer, der mødte op.
Tak for genvalg, tak for nyvalg til Lisa Østerhegn, (Engholmskolen),
Thomas Ulrich (Lynge skole) og Hanne Roed (Lillerød skole).
Tak til Stefan Tausen og Signe Henningsen for indsatsen i kredsstyrelsen
– og en stor tak til Marianne Lindholdt for den store indsats gennem 24 år i
Allerød - Hørsholm Lærerforening.
Kredsstyrelsens poster vil fra 1. april se ud som følgende:
Maibritt Deichmann, formand
Kristian Smith Larsen, næstformand
Hanne Roed, kasserer
Thomas Ulrich, pædagogisk ansvarlig
Lisa Østerhegn, arbejdsmiljøansvarlig
Næste års generalforsamling vil blive afholdt den 8. marts.

UKRAINE
DLF har gennem det internationale samarbejde sendt 100.000 kr. til
Education International, som skal gå til skolevæsenet i Ukraine.
Fra AHL har vi rettet henvendelse til vores politikere i både Hørsholm og
Allerød med opmærksomhedspunkt på, at når vi skal modtage børn i
vores skoler, er det nødvendigt, at der følger både ressourcer og penge
med til at løfte denne opgave.

FRITVALGSORDNING
Som kommunalt ansat får du på nuværende tidspunkt et tillæg på 0,83%
af din pensionsgivende løn. Det kaldes fritvalgsordning. Den 1.4.22 stiger
den eksisterende fritvalgsordning med 0,55 procentpoint fra 0,83%. til
1,38%. Tillægget bliver som udgangspunkt udbetalt hver måned som løn,
men du kan også vælge at få pengene indbetalt til din pension i Lærernes
Pension. Du kan selv ændre dette via app fra Silkeborg data. Det skal ske
senest 1. oktober, og ændringen vil så træde i kraft året efter.

Allerød - Hørsholm
Lærerforening
DLF Kreds 29
Kærvej 8
3450 Allerød
Tlf.: 48 17 04 50
E-mail: 029@dlf.org
www.dlfkreds29.dk
Følg os på Facebook

SOMMERFERIE
Allerød har 0-dage i uge 27 og ferie i 28, 29 og 30 samt uge 42 og 7.
Hørsholm har ferie i uge 27, 28, 29, 30 samt uge 42 og 0-dage i uge 7.

PÅSKE
I kan komme i telefonisk kontakt med kredsen tirsdag og torsdag mellem
kl. 10-12 på tlf.: 48170450. Det er også muligt at sende mail til os på vores
kredsmail: 029@dlf.org.

Vi ønsker jer alle en rigtig god påske.

På kredsstyrelsens vegne
Maibritt Deichmann
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