Tilbud om
medlemskab
af

Kære Pensionist
Du modtager nu pension. Nogle bliver pensioneret i en
tidlig alder og andre i en sen alder. Uanset årsagen vil vi
gerne tilbyde dig medlemskab af DJ Pensionisternes
Sektion.
Sektionens formål er at fremme pensions- og livsvilkår
for medlemmerne. Vi er altid klar til at tage en dyst, når vi
opdager skævheder, og det gælder både den statslige
og den sociale pension.

Medlemmer kan købe billetter til Københavns Zoo med
store rabatter. Billetterne kan bestilles og afhentes på
forbundskontoret (tæt på Zoo). Ring på 36 13 25 00
indenfor kontorets åbningstid. Billetterne fremsendes kun
mod forudbetaling.
Til styrkelse af sammenholdet er der rundt om i landet et
antal lokalforeninger, hvortil der skal betales et mindre
kontingent for medlemskab. Lokalforeningerne afholder
et stort antal arrangementer i årets løb.
Sektionen afholder medlemsmøder rundt om i landet.

Dette arbejde kræver opbakning fra så mange som
muligt.
Som medlem har du blandt meget andet mulighed for at
deltage i forbundets (Dansk Jernbaneforbunds)
pensionistkurser. Vi kan tilbyde socialrådgiverassistance.
Du vil også få tilsendt Jernbane Tidende 6 gange om
året.
Pensionistmedlemmer kan også leje ferieboliger på
samme vilkår som øvrige medlemmer (i Forbundet), du
skal blot have mindst én forsikring i Tjenestemændenes
Forsikring. Dog kan vi ikke booke i højsæsonen uge 27 –
32, uge 42 samt uge 7 og 8.
Generelt er alle bookinger fra lørdag til lørdag. Ankomst
efter kl. 15.00. Afrejse før kl. 12.00.
Booking af forlænget weekend sker efter særskilte
retningslinjer. Kontakt DJ-FERIE 36 13 25 10 mellem kl.
10 – 12 på hverdage.
Ved fremvisning af medlemskort er der gratis adgang til
Arbejdermuseet.

I maj måned afholdes det årlige sektionsmøde, hvor alle
medlemmer har mulighed for at komme til orde.
Som medlem optages enhver, der har været ansat ved
offentlige og private bane- og transportselskaber samt
deres ægtefæller/samlevere. Det gælder dog ikke
medlemmer, der tidligere har været udelukket fra
medlemskab af Forbundet, slettet på grund af restance,
samt undladt medlemskab i tilfælde, hvor det var
påkrævet.
Kontingentet er 45 kr. om måneden, og det vil blive
trukket i din pension, hvis du har været tjenestemand,
eller får ægtefællepension efter en tjenestemand.
For øvrige medlemmer opkræves kontingentet af
Forbundet og betales over giro/PBS. Beløbet 540 kr.
opkræves en gang årligt; første gang ved indmeldelsen.
Har du adgang til internet, kan du læse om os på
www.djf.dk, hvor der er et link til pensionistsektionen.
Se bagsiden …
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INDMELDELSESBLANKET
DJ Pensionisternes Sektion
(Brug venligst blokbogstaver)
Cpr. nr. _________________________________________________
Fulde navn ______________________________________________
Tidligere stilling __________________________________________
Gade, nr. etage __________________________________________
Postnr. _________ By _____________________________________
Telefon _________________________________________________
E‐mail __________________________________________________
Underskrift ______________________________________________
Sæt X ved pensionsform og om du var tjenestemand eller
overenskomstansat eller ægtefælle til.






Tjenestemand
Modtager pension via
Statens Adm. Pension

Efterlønsmodtager
Tjenestemand

Andet
Ægtefællepension
efter tjenestemand






Overenskomstansat
Efterlønsmodtager
Ikke tjenestemand

Ægtefælle/Samlever
til pensionist

Ægtefællepension
efter overenskomstansat

Ønsker medlemskab fra den: ___________________________
Indsendes til: Lone Agri, Turkisvej 61, 5210 Odense NV
Tlf.: 22 41 89 67  agri1947@gmail.com

