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HUSKELISTE: 

ATP/LD  

Når du bliver folkepensionist, har du 
ret til ATP. Du modtager normalt au-
tomatisk et brev herom. Vær op-
mærksom på, at du modtager dette. 
LD (Lønmodtagernes Dyrtidsfond) 
kan efter ønske udbetales fra 60 år. 

SKAT 

Det kan være hensigtsmæssigt for dig 
at få ændret din forskudsregistrering, 
da dit indtægtsgrundlag ændres. 
Medtænk evt. også indefrysning af 
ejendomsskatter. 

EFTERLØN 

Er du berettiget til efterløn, skal du i 
god tid rette henvendelse til dlf-a. 

FORSIKRINGER 

Vær opmærksom på at nogle forsik-
ringsselskaber, bl.a. Lærerstandens 
Brandforsikring, har nedsat forsik-
ringspræmie for pensionister. 

GRUPPELIV 

Som førtidspensionist kan du vælge, 
om du vil fortsætte i foreningens 
gruppelivsforsikring til du fylder 67 
år, eller om du vil ophæve den. 

MEDLEMSKORT 

Ved henvendelse til RLF kan du få 
udstedt et medlemskort. Kortet kan 
måske berettige til rabat ved fx  
museumsbesøg i ind– og udland. 

Kredsens arrangementer 

RLF afholder regelmæssigt arrangementer 
for  pensionister/efterlønnere af såvel fag-
lig som kulturelt karakter. Indbydelserne 
hertil sendes fortrinsvis pr. mail. Ønsker 
man at abonnere på invitationer, bedes 
man meddele kredskontoret sin mail-
adresse. Datoer for arrangementer kan 
læses på kredsens hjemmeside. 

Kalender 

Udlevering af foreningens kalender fås 
ved henvendelse til kredskontoret. 

Stemmeret og indflydelse 

RLFs fraktion 4-medlemmer har stemme-
ret til RLFs generalforsamling og kan på-
virke debatten og beslutningerne i  
foreningen.  

Fraktion 4 vælger desuden et medlem af 
DLFs hovedstyrelse, 10 kongresdelegerede 
og 44 årsmøderepræsentanter.  

Forpligtende kredssamarbejde 

Seniorgruppen sender 2 repræsentanter 
til samarbejdet i Hovedstaden Vest (HV). 
Der afholdes normalt 2 årlige møder. 

Årsmødet 

DLFs fraktion 4 afholder et årsmøde forud 
for DLFs kongres.  
Indbudte er fraktion 4s hovedstyrelses-
medlem, de 10 kongres-delegerede og de 
44 årsmøderepræsentanter. Mødet er en 
forberedelse til kongressen og her drøftes 
og fastlægges også fraktion 4s senior-
politik. 
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