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Restancer/restanter 

Rykkere udsendes af Medlemsservice i hovedforeningen og står på 

opkrævningen. Selvom vi har kvartalsopkrævning, sendes rykkere ud 

hver måned: 

1. rykker efter 1 mdr.  

 

2. rykker efter 2 mdr.  

Sekretæren mailer til medlemmet om, hvilke muligheder der er for 

økonomisk hjælp: 

 Søge om nedsættelse af kontingent: Hvis medlemmet modtager 

dagpenge eller uddannelsesgodtgørelse, er på barsel (modtager 

dagpenge) eller har orlov til børnepasning, kan der søges hos 

Medlemsservice eller kredsen. Se mere på http://www.dlf.org/

medlem/medlemskab-og-kontingent/kontingent/nedsaettelse-

af-kontingent 

 Søge om fritagelse af kontingent: Hvis medlemmet har orlov 

uden løn, har tjenestefri eller er arbejdsledig og frameldt job-

centret (dog max. fritagelse 6 mdr.) Se mere på: http://

www.dlf.org/medlem/medlemskab-og-kontingent/kontingent/

fritagelse-for-kontingentbetaling 

 Der kan aftales en afdragsordning/udskydelse af betaling hos 

Medlemsservice (medlemsservice@dlf.org) eller  i kredsen 

(068@dlf.org) 

 Søge Understøttelseskassen for et engangsbeløb (skattepligtigt 

eller til en eksakt ting til børn (ikke skattepligtigt). Se mere på 

http://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/oekonomisk-

stoette (man kan ikke søge til kontingentet) 

og oplyser om, at formanden vil kontakte ham/hende. 

Formanden orienteres. 

Kredsformanden kontakter først TR om der er særlige forhold, han 

skal være opmærksom på og derefter medlemmet om følgerne af ikke 

at betale: 
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 Ingen konsulenthjælp 

 Ingen hjælp ved konflikt 

 Gæld skal betales for at blive genindmeldt 

 Karens ved genindmeldelse 

 Indfrielse af medlemslån 

 Kan ikke være medlem af Gruppelivsordningen 

 

3. rykker—Udmeldelse 

Såfremt at medlemmet ikke har fået aftalt en ordning,  bliver medlem-

met udmeldt efter ca. 2½ mdr. 

TR, formand og konsulent orienteres. 

 

Udmeldelser; medlemmets egen udmeldelse 

Når et medlem udmelder sig, modtager de en bekræftelse på udmeldel-

sen sammen med et link til et spørgeskema, som spørger til årsag for 

udmeldelsen. Desværre får vi ikke svarerne. 

 

Hvis kredsen ikke kender årsagen til udmeldelsen, vil formanden kon-

takte medlemmet: 

-Har medlemmet fået nyt job; hvorfor søge væk? 

-Er det utilfredshed med foreningen/kredsen? 

-Er det økonomiske grunde, oplyse om økonomiske hjælpemuligheder? 

 

Årsagen tages til efterretning. 


