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Svarkuverter
Vi modtager i CS Huset i øjeblikket meget strafporto. Det skyldes, at svarkuverter med CS’ gamle adresse
(Trommesalen) stadig er i omløb rundt omkring på tjenestestederne. Hvis I stadig har svarkuverter, hvor
CS adresse er Trommesalen, vil vi bede jer smide dem ud og bestille nogle nye via cs@cs.dk. Det andet
er bare spild af penge. På forhånd tak.
Derfor er fradrag for fagligt kontingent mindre
CS har fået et par henvendelser med spørgsmål til fradrag for fagligt kontingent. Tvivlen er opstået, fordi
det skattepligtige fradrag er mindre på selvangivelsen end selve prisen på det faglige kontingent.
Forskellen skyldes, at de 68 kr. CS medlemmer betaler gennem kontingentet til den obligatoriske
forsikring ikke er fradragsberettiget. For mere information kontakt Torben Bratved på tb@cs.dk
Veteraner advares mod ublu advokater
Mange veteraner tilbydes advokatbistand i forbindelse med erstatningssager, mod i stedet at betale en
vis procentdel af erstatningen til advokaten, og det er en praksis, CS advarer kraftigt imod at følge. CS
har flere eksempler på, hvordan enkelte advokater har lavet tvivlsomme aftaler med veteraner, og
krævet ganske ublu honorarer for deres tjeneste.
CS juridiske specialkonsulent Mette Lind-Hansen kender også alt for godt sådanne tilfælde og advarer på
det kraftigste veteraner i at benytte disse advokater. Hun beder i stedet for de berørte veteraner om, at
rette henvendelse til deres fagforening for at få vejledning og juridisk bistand i de enkelte situationer. Vi
har eksempler på, at advokaterne selv henvender sig til veteranerne og tilbyder advokatbistand mod en
vis procentdel af erstatningsbeløbet.
CS hører meget gerne fra medlemmer, der har været udsat for den slags advokater, men også gerne fra
medlemmer der står over for at skulle føre erstatningssager. CS giver både råd og vejledning i den
forbindelse. Kontakt Mette Lind-Hansen på mlh@cs.dk
CS Feriehuse har fået sider på Facebook
Så er CS’ feriehuse også på vej på Facebook. Flere af husene har allerede fået deres egen side, og
meningen med siderne er, at de skal virke som en virtuel gæstebog. Der kan skrives beskeder fra lejere,
du kan se billeder fra husene og så vil der komme opdateringer fra CS og fra vores sommerhuspassere,
når der sker nye tiltag/udbedringer i husene.
Så besøg siden på Facebook, næste gang du booker et CS feriehus. Se siderne ved at søge på Facebook.
Søg f.eks.: CS feriehus 7, Næsby Strand. For mere info kontakt Karina Malmberg på km@cs.dk
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