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Udsendte mails siden seneste forbundsmeddelelse: 
11. maj 2021. 12. måneders gratis medlemskab af Forbrugsforeningen + 100 kr. 

 
****************************************** 

Årsmøde og generalforsamling. 
I fortsættelse af forbundsmeddelelse nr. 131 af 21. april 2021, og med henvisning til forbundets 

vedtægt § 4, er der indkaldt til ordinær generalforsamling og årsmøde: 
 

Tirsdag den 15. juni 2021, kl. 10:00 

  i Harndrup Forsamlingshus, Rugårdsvej 73, 5463 Harndrup  
 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling jfr. vedtægtens § 5 medsendes.  

Generalforsamlingen og årsmødet vil blive afviklet efter følgende program:  

 

• Ankomst og kaffe     kl. 09:30 – 10:00 

• Generalforsamling   kl. 10:00 – 11:00 

• Pause     kl. 11:00 – 11:15 

• Ny ferieaftale v/ Joy Amandus Andersen  kl. 11:15 – 11:30 

• En orientering om PFA Early Care.   kl. 11:30 – 12:00 

v/ PFA kundechef Jens Johan Nordentoft 

• Frokost     kl. 12:00 – 13:00  

•  Beredskabets udfordringer i fremtiden   kl. 13:00 – 14:30 

 – nye energikilder og ændret byggelovgivning 

 v/ beredskabsdirektør Rasmus Storgaard Petersen, 

  Beredskab Øst 

 

Fra vores A-kasse, FTFa, vil Denise Mortensen være til stede ved generalforsamlingen. FTFa opstiller 

en stand. fra kl. 09:30. Her vil du kunne få en snak med FTFa og få svar på dine spørgsmål om f.eks. 

efterløn, dagpenge, o.l. 

 

PFA vil også komme med en stand, hvor Jens Johan Nordentoft vil svare på spørgsmål om pension og 

om medlemstilbuddet PFA Helbredssikring. 

 

TJM Forsikring vil ligeledes være repræsenteret af Claus Jacobsen med en stand.  
 

Der ydes ikke rejsetilskud. 

 

Sidste frist for tilmelding – på e-mail >mp@dobl.dk< - er senest den torsdag den 10. juni 2021. 

Dagsorden og bestyrelsens skriftlige beretning. 

Den skriftlige beretning og dagsorden vedlægges. Der bliver på generalforsamlingen, efter den 

mundtlige beretning, mulighed for en debat om bestyrelsens arbejde og medlemmernes forventninger 

til fremtiden. 
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Bestyrelsens regnskab. 

Resultatopgørelsen for perioden 1. januar til 31. december 2020 vedlægges til behandling jfr. 

dagsordenen pkt. c. 

Bestyrelsens budgetforslag for 2022. 

Der vedlægges forslag til budget for 2022 jfr. dagsorden pkt. d. 

Vel mødt i Harndrup den 15. juni 2021. Husk tilmelding! 

      
****************************************** 

En lønsikring hos FTFa og giver større økonomisk tryghed 

Med en lønsikring kan du få et ekstra beløb ud over dagpenge, hvis du en dag bliver ledig. Det giver 

ekstra ro og økonomisk tryghed i hverdagen.  

 
Hvis jobbet forsvinder, og man kommer på dagpenge, vil differencen mellem den gamle løn, og det 

man får udbetalt i dagpenge ofte være til at føle på. Regningerne har det med at komme alligevel, og 

fødselsdagsgaverne og den planlagte ferie har mange heller ikke lyst til at vinke farvel til.  
 

Derfor kan det være en god idé at tegne en lønsikring hos FTFa. Afhængig af hvad du vælger at 

forsikre dig for, så kan du med lønsikring og dagpenge få dækning helt op til 90 % af din løn. På den 

måde kan du føle dig økonomisk tryg i perioden, indtil du lander dit næste job.  

 

Læs mere om FTFa Lønsikring her: https://ftfa.dk/loensikring/  

 
****************************************** 

 

Husk dine medlemsfordele - Arbejdermuseet 
Gratis adgang for dig og en gæst, samt børn under 18. år. 

 

Arbejdermuseet byder på en gratis kop 

kaffe/sodavand til jer – indtil 8. august 

2021.  

For at få gratis adgang, skal du fremvise 

kvittering for betalt medlemskab 

(kontoudtog, betalingsservice m.v.). Du 

kan også sende en mail til dobl@dobl.dk 

og få en bekræftelse på dit medlemskab. 

Sidstnævnte gælder navligt for 

studiemedlemmer. 

 

Arbejdermuseet er virkelig et besøg værd og det ligger i gåafstand fra Nørreport Station. 
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Adressen er: 

Arbejdermuseet 

Rømersgade 22 

1362 København K    https://www.arbejdermuseet.dk/ 

 

Det anbefales at booke en billet på forhånd, selvom du har gratis adgang. 

https://www.arbejdermuseet.dk/billet/ 

 
****************************************** 

Husk at melde adresseændring 

Husk at melde adresseændring til DOBL, hvis du flytter. 

Ligeledes bedes du oplyse, hvis du får en ny mailadresse eller nyt telefonnummer. 

Send blot en mail til dobl@dobl.dk. 

 

Med venlig hilsen  

  

Michael Petersen 
Formand 
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