Forbundsmeddelelse nr. 117 – af 10. juli 2018
Udsendte mails siden seneste forbundsmeddelelse:
12. juni 2018. Regulering af lønninger pr. 1. april 2018.
******************************************

Årsmøde og generalforsamling.
Under henvisning til vedtægtens § 4 indkaldes hermed til årsmøde / generalforsamling tirsdag
den 28. august 2018, kl. 14:00 hos Beredskab Fyn, Kursusafdelingen, Åsumvej 35, 5240 Odense
NØ
Dagsorden jfr. vedtægtens § 5.
Der vil uden udgift for mødedeltagerne blive serveret kaffe m.v. fra kl. 13:30 og fra kl. 17:30 bliver der
kammeratligt samvær med lidt godt til ganen.
Der ydes ikke rejsetilskud.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest den 3.
august 2018.
Eventuelle forslag vil sammen med forbundsmeddelelse nr. 118, program, dagsorden, bestyrelsens
skriftlige beretning og regnskab, blive udsendt primo august 2018.
Husk ved tilmelding at oplyse, om du både deltager i generalforsamlingen og kammeratligt
samvær.
Sidste frist for tilmelding – på e-mail >mp@dobl.dk< - er senest den 24. august 2018.

Ny medlemsfordel – Gratis adgang til Arbejdermuseet i København.
DOBL har indgået en aftale med Arbejdermuseet.
Aftalen betyder, at medlemmer af DOBL samt deres samlever og hjemmeboende børn har gratis
adgang til Arbejdermuseet i museets almindelige åbningstid, dog kun i følgeskab med medlemmet.
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
medlemskab.
Sidstnævnte gælder navligt for studiemedlemmer.
Arbejdermuseet er virkelig et besøg værd og det ligger i gåafstand fra Nørreport Station.
Adressen er:
Arbejdermuseet
Rømersgade 22
1362 København K
https://www.arbejdermuseet.dk/
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Husk dine medlemsfordele – TJM Forsikring.
Beregn prisen på din nye forsikring i TJM Forsikring
Som medlem kan du blive kunde i TJM Forsikring, og nu kan du selv hurtigt finde prisen på de
forsikringer, som du er interesseret i.
Du kan beregne prisen på en enkelt forsikring eller flere i et samlet tilbud. Når du gemmer tilbuddet,
får du en mail med et link, så du altid kan gå tilbage og rette i dit tilbud.
Tilbuddet er helt uforpligtende. Vil du gerne kontaktes, har du mulighed for at angive det, så kontakter
TJM Forsikring dig.
Indtil videre kan du selv beregne priser på bil-, indbo-, børne-, fritidshus-, campingvogn- samt hundeog katteforsikring. I løbet af efteråret bliver det også muligt at beregne priser på de øvrige forsikringer.
Ønsker du at få en pris på en forsikring, som du endnu ikke kan beregne selv, er du altid velkommen til
at bestille et tilbud på https://www.tjm-forsikring.dk/tilbud eller kontakte TJM Forsikring på telefon 70
33 28 28.
******************************************

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 og et ønske om en god sommer 😊
Michael Petersen
formand

* Det Offentlige Beredskabs Landsforbund * Solrød Center 57, 1. th., 2690 Solrød Strand *
* www.dobl.dk * Tlf. 98 97 16 00 * Mobil 21 46 00 50 * E-mail dobl@dobl.dk *

