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Kære modtager af Nyhedsmail 
 

 
Den 29. november holdt 3F Kastrup den årlige generalforsamling. Der blev vedtaget en 
udtalelse om, at 3F Kastrup kalder til kamp for efterløn og dagpenge.  

Der var nyvalg til bestyrelsen – se hele bestyrelsen her. 
Kontingent til Kastrup afdeling blev også fastlagt, og stiger fem kroner om måneden til  

194,50 kr.  
ALKA’s Familieforsikring fastholder prisen på 1.270 kroner om året. 
 

*** 
 

Julefrokost og lyttemøde – torsdag den 8. december er der julefrokost og lyttemøde for 
afdelingens ledige. Der er inviteret folketingspolitikere, så du kan fortælle dem, hvordan det er 

at være arbejdsløs i dagens Danmark, og hvad du synes der skal ændres.  
Tilmelding senest mandag den 5. december på 70 300 950 eller kastrup@3f.dk. 
 

*** 
 

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant? Vær opmærksom på, at nyvalgte arbejdsmiljø-
repræsentanter skal have gennemført første del af den obligatoriske arbejdsmiljø-
uddannelse på tre dage, inden der er gået tre måneder.  

Læs eventuelt § 34 stk. 3 i bekendtgørelsen. 
   

*** 
Undervisning for ordblinde i dansk og it – afdelingen har fået penge til undervisning for 
ansatte inden for ATL-overenskomsten. På kurset arbejdes med dansk, IT, scanner og andet 

der kan lette hverdagen. Det er en dag om ugen og starter i marts 2012. Er du interesseret, 
så kontakt Lene Rosfort på 8892 6869 eller lene.rosfort@3f.dk. 

 
*** 

 

Hvis du overvejer at få tilbagebetalt dit efterlønsbidrag, så pas på du ikke snyder dig 
selv. Her kan du se en vejledende oversigt, der viser hvor meget du kan tabe ved at hæve 

efterlønsbidraget nu, i forhold til at lade pengene stå og få den skattefrie præmie udbetalt ved 
pensionsalderen. 

*** 

 
3F Kastrup Avisen – novemberudgaven er på gaden. Hvis du ikke allerede har læst den, så 

se den her. Få papirudgaven hos din tillidsrepræsentant eller i afdelingen. 
 
 

 
Alle afdelingens medlemmer ønskes 

Glædelig Jul og Godt Nytår        

 
Venlig hilsen 

3F Kastrup 
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