
MedlemsNyt 

JUNI 2021 

GENERALFORSAMLINGER 2021 

I år er der blevet afholdt to generalforsamlinger. Begge på en anden måde end vi 

har været vant til i kreds 163. Den ordinære valggeneralforsamling i marts måned 

blev afviklet som skriftlig generalforsamling, og umiddelbart efter blev det 

nødvendigt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Denne blev afviklet 

virtuelt primo juni og kredsstyrelsen er nu sammensat som du kan se i den 

grønne kasse til venstre.  

Ad denne vej skal der lyde en stor tak til Carina Lodberg, som vi har sagt farvel til. 

Carina har søgt nye udfordringer og bliver viceskoleinspektør på Husum Danske 

Skole når det nye skoleår starter.  

Vi har sagt velkommen tilbage til Henriette, som er blevet valgt til 

næstformandsposten. Rigtig mange medlemmer kender Henriette, da hun 

tidligere har været næstformand i kreds 163. 

ÆNDRINGER 

Husk at melde ændringer af fx adresse, både bopæl og e-mail, samt ændring af 

tjenestested til kredskontoret, så vi kan opdatere oplysninger i medlemssystemet.  

DEBATFORUM 

Der er oprettet et debatforum på DLFInsite. Hensigten med dette debatforum er 

at give medlemmerne af Dansk Lærerforening i Sydslesvig mulighed for at 

debattere faglige forhold for lærerne i Sydslesvig med hinanden og med 

kredsstyrelsen. Alle medlemmer har adgang til at læse, skrive og kommentere 

opslag. 

K(l)ik ind: 163 - Faglig debat (dlf.org). 

SYG I SOMMERFERIEN 

Sommerferien nærmer sig, og desværre er der altid nogle medlemmer, der bliver 

ramt af sygdom i ferien. Såfremt dette sker, er du berettiget til erstatningsferie. 

Forudsætning er, at du kan dokumentere, at du har været syg. Husk derfor altid 

at fremskaffe en lægeerklæring, hvis du bliver syg i ferien. 

SOMMERFERIEN 2021 

Kredskontoret holder ferielukket fra torsdag den 24. juni 2021 til og med fredag 

den 23. juli 2021. Det vil sige, at du kan komme i kontakt med Lærerforeningen i 

uge 25 og uge 30 i de almindelige åbningstider. 

Kredskontoret åbner igen mandag den 26. juli 2021. 

Skulle du alligevel have brug for at komme i kontakt med os i de andre fire uger af 

den overenskomstfastlagte ferie er du velkommen til at sende en mail til 

163@dlf.org, hvorefter du vil blive kontaktet hurtigst muligt. 

 

 

KREDSSTYRELSEN 

Formand 

Kristina Sukatus 

Næstformand 

Henriette Nøiers-Hesse 

Kasserer 

Lars Mølhave Pedersen 

Kredsstyrelsesmedlem 

Jonas Noack 

Kredsstyrelsesmedlem 

Leif Mikkelsen 

 

 

 

Dansk Lærerforening i Sydslesvig e.V. 

Danmarks Lærerforenings kreds 163 

 

Süderstr. 31 

24955 Harrislee 

+49 461 77 32 30 

163@dlf.org 

http://www.dls.dk  

 

Kontorets åbningstider 

Mandag 12:00 – 16:00 

Tirsdag  12:00 – 16:00 

Torsdag  12:00 – 16:00 

eller efter aftale. 

https://dlfinsite.dlf.org/163-Fagligdebat
mailto:163@dlf.org

