
      
 

 

Forbundsmeddelelse nr. 121 – af 5. juli 2019 
 

 

* Det Offentlige Beredskabs Landsforbund * Solrød Center 57, 1. th., 2680 Solrød Strand * 

* www.dobl.dk * Tlf. 98 97 16 00 * Mobil 21 46 00 50 * E-mail dobl@dobl.dk * 

 

 

 

 

 

 

Udsendte mails siden seneste forbundsmeddelelse: 
9. maj 2019. Ny pjece om den nye ferielov. 

4. juni 2019. Ny medlemsfordel – gratis online IT-kurser. 

2. juli 2019.  Vejledende afstemning om tidspunkt for afholdelse af DOBL´s generalforsamling - ikke 

 sendt til studie medlemmer. 

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

Årsmøde og generalforsamling 

Under henvisning til vedtægtens § 4 indkaldes hermed til årsmøde / generalforsamling tirsdag 

den 27. august 2019, 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 6. 

august 2019. 

Eventuelle forslag vil sammen med forbundsmeddelelse nr. 122, program, dagsorden, bestyrelsens 

skriftlige beretning og regnskab, blive udsendt primo august 2019. 

 

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 23. august 2019. 
 

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

Nu kan du sende sikker post til DOBL 

Hvis du har behov for at sende f.eks. en lønseddel som sikker post til DOBL, kan du nu gøre det fra 

hjemmesiden  www.dobl.dk, tryk på: Om DOBL / Sikker post (GDPR).  

Brug linket i afsnittet ”Digital post fra medlemmer til DOBL”. 

 
****************************************** 
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Ny guide til den nye ferielov 
 

 

 

 

 

 

 

På borger.dk er der kommet en ny guide til den 

kommende nye ferielov. 

Den nye ferielov virker fuldt ud fra den 1. 

september 2020. 

Guiden er meget illustrativ – du finder guiden 

her: https://www.borger.dk/ny-ferielov 

 

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

 

 

Nyt forsøg gør hverdagen enklere for FTFa’s ledige medlemmer  
Rigtig mange af FTFa’s medlemmer kommer til at mærke en tydelig forandring fra 1. januar 

2020. De første tre måneder de er ledige, skal de nemlig kun komme i a-kassen og ikke i de 

kommunale jobcentre. Det har regeringen og et bredt flertal i Folketinget besluttet. 

 

FTFa er sammen med otte andre a-kasse blevet udvalgt til at deltage i en fireårig forsøgsordning. 

Hidtil har man som ledig skulle til møder i både a-kassen og jobcentret. Men den ekstra tur 

slipper mange ledige for efter nytår. 

   
 

Læs mere her  

 

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

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 
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