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Sammenslutningen af Medlemmer af IBM Pensionsfond                                           

 

             4. maj 2018 

 

Referat af SMIP Generalforsamling den 24. april 2018 

Kai Adelhorst bød velkommen til dette års generalforsamling og takkede for de 100 

fuldmagter SMIP havde modtaget til gårsdagens Årsmøde. Der blev ikke brug for dem men 

det rart at vide at vi har den opbakning. 

Referatet følger den på indkaldelsen anførte dagsorden.     

1. Valg af dirigent og referent  

 
Bestyrelsen foreslog Jan Heisterberg som dirigent, hvilket blev godkendt og han foreslog 

efterfølgende P. W. Jørgensen som referent, hvilket også blev godkendt. 

 

Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen var lovlig og mente at forsamlingen burde 

kende navnene på bestyrelsen og satte derefter navneskilte op på hovedbordet. 

 

Derefter gav dirigenten ordet og mikrofonen til Formanden - Kai Adelhorst.  

 

  

2. Bestyrelsens beretning 
 

Kai forelagde herefter bestyrelsens beretning: 

SMIP  

Vi er i dag over 500 medlemmer. Derudover har vi mange støtter, som vil være aktive når 

det bliver nødvendig.  

 

IBM Pensionsfond 2017 

Primo januar 2017 var der 248 aktive medlemmer i pensionskassen.  

Ved udgangen af året var der 216 aktive medlemmer.  

  

I årets løb er 3 medlem udtrådt, 29 medlemmer er gået på pension. 

  

De 29 medlemmer, der er gået på pension, er fordelt på 7 tidlige pensioner, 12 opsatte 

pensioner, 1 invalidepension  og 9 alderspensioner (hvoraf de 8 fortsat er ansat). 

  

Pensionskassen udbetalte ved udgangen af 2017 pensioner til 1034 personer. 

Heraf var 848 tidligere medarbejdere og 185 ægtefæller og 1 barn. 

 

IBM og medarbejderne 

Medlemssammensætning ved udgangen af 2017 

   216 - Aktive medlemmer (248 - 301 – 353 - 407) 

   848 - Tidligere medarbejdere som modtager pension (845 - 815 - 781 - 741) 

   185 - Ægtefællepensioner (174 - 163 - 156 - 151) 

      1 - Børnepension 

 1250 - Medlemmer i IBM Pensionsfond (1267 - 1279 - 1291 - 1301) 
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IBM Pensionsfond – Årsrapport 2017 

 

 

 

 

Firmapensionskasser 2015 & 2016  

For få år siden var der næsten 50 

I dag er der mindre end 18  

De top fem udgøres af:                                 Aktiver i 1.000 kr. 

TDC Pensionskasse     41.984.214 

IBM Pensionsfond       7.818.803 

Danmarks Nationalbank (under afvikling)   4.527.832 

AS Pilot & Navigations Pensionskasse   1.470.984 

Kreditforeningen Danmarks Pensionsafvikling 1.259.762 

 

Ref.: Finanstilsynet 

Note: Det er ikke oplyst hvad ”(under afvikling)” betyder 
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Hvorfor SMIP 

 

• SMIP blev startet i slutningen af 90’erne 

• Regulering af pensioner 

• Som I alle ved, førte det til en retssag 

• Retssagen blev prøvet ved to instanser 

• Resultatet kender vi alle:  

 

Men der er andre udfordringer… 

  

 

Spørgsmål til SMIP’s aktuar Jørgen Svendsen: 
 
1: Du har tidligere udtalt, at man i en pensionsordning efter tilsagnsprincippet har krav på 

at der bliver indbetalt det nødvendige beløb, for at man kan få udbetalt den lovede tidlig 

eller opsatte pension, som angivet i pensionsregulativet. 

 

Hvilke argumenter/ synspunkter kan der fremføres i en retssag for at begrunde dette krav? 

 

2: Vi har tidligere tabt en retssag ved to instanser for at få reguleret vore pensioner. 

 

Hvilke argumenter/ synspunkter kan der fremføres for at en sådan sag kam genoptages. 

 

Status… 
 

 Jørgen Svendsen sendte et skriftligt svar som vi ikke kunne bruge ……… 

 

 Derefter havde vi et møde med Jørgens Svendsen, som efterfølgende sendte os en 

anbefaling til spørgsmål der stilles til IBM: 

* Hvordan er regelsættet for beregning af pensionshensættelser ? 

* Kan pensionskassen give garanti for at hensættelserne ikke kan reduceres ? 

* Kan IBM give tilsagn om minimum indbetaling ? 

* Ved pensionering som 65 årig følges tilsagnsordningen 

* Ved tidligere pensionering er der ikke dokumenteret hvordan pensionen beregnes 

 

 Alt dette har vi tænkt os at følge op på ……….  
 

 

Selv om vi i Danmark er godt beskyttet af lovgivningen, så er og bliver det 

problematisk at IBM ikke vil leve op til sine pensionsløfter, således som flertallet 

opfatter dem. 

 

1. IBM er sluppet af sted med ikke længere at regulere pensioner 

 

2. IBM er ophørt med at indbetale nødvendige pensionsbeløb. 

Dette med henvisning til Pensionsregulativet 

 

3. Hvad bliver det næste 

  

Det er problematisk at vi ikke længere har tillid til IBM. 

  

Med dette vil jeg afslutte beretningen 
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Der blev spurgt ind til manglende indbetalinger, og formanden bad om at udsætte dette 

spørgsmål til under eventuelt, hvilket blev godkendt af dirigenten, da spørgsmålet ikke 

kunne indebære beslutninger. 

 

Der blev udtrykt tilfredshed med bestyrelsens indsats.  

Beretningen blev derefter godtaget.   

 

3. Godkendelse af årsregnskab 2017 

Jens Holm Nielsen fremlagde regnskabet for 2017 og gjorde opmærksom på at årets 

regnskab slutter med et overskud på kr. 13.318 og aktiver på kr. 109.970 

I øvrigt bemærkede dirigenten, at regnskabet imødekom sidste års beslutning om at 

medtage hensættelser til ubetalte tilgodehavende. 

Der blev spurgt ind til manglende rentebetaling for vort indestående i Jydske Bank. 

Det blev påpeget at der er forskel på privatkonto og foreningskonto og at dette var 

forklaringen.  

Regnskabet blev derefter godkendt.  

 

4. Fastsættelse af kontingent for 2018. 

Bestyrelsen indstiller at vi igen for 2018 beder medlemmerne om at indbetale kr. 200. 

Bestyrelsen betragter disse indbetalinger som frivillige. 

Der blev aftalt at der samtidig med udsendelse af referatet bliver vedlagt ind 

indbetalingsopfordring med angivelse af bankkonto. Senere vil der blive udsendt en 

reminder ved manglende betaling. 

 

Der blev spurgt ind til hvordan man skal forholde sig hvis man har en medarbejder, som 

ønsker at melde sig ind i SMIP. Formanden meddelte at man blot skule sende en mail til 

info@smip.dk med angivelse af navne og adresse 

 

5. Budget for indeværende år 2018 

Jens Holm Nielsen gennemgik derefter budgettet for 2018. 

Der blev spurgt ind til hvordan en post om konsulentbistand på kr. 10.000 indgik i 

budgettet. Jens forklarede at dette var lavet efter aftale med vor revisor.   

Der blev en del diskussion om det tjente et formål at afsætte penge til 

aktuar/advokatbistand.  

Formanden gav udtryk for at bestyrelsen ønsker fortsat at have en dialog med Jørgen 

Svendsen og at vi har tillid til hans kompetence.  Vi har på Jørgen Svendsen opfordring 

afsluttet dialogen med advokaten.  

 

Der var opbakning til at vi økonomisk ruster os for at kunne give IBM en kvalificeret 

modspil. 

Budgettet blev derefter godkendt 

  

mailto:info@smip.dk
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6. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

Jørgen E. Olsen ønsker at trække sig fra bestyrelsen og Kai Adelhorst og P.W: Jørgensen er 

på valg og villig til genvalg og de blev valgt. 

Dirigenten bemærkede at bestyrelsesmedlemmernes genvalg herefter var ”skævt fordelt” 

med 2 i lige år, og 4 i ulige år.  

 

Dirigenten spurgte om der var andre kandidater, Steen Palvig meldte sig og blev valgt som 

nyt medlem af bestyrelsen.  

 

7. Valg af revisor  

Aksel Olsen havde accepteret at blive genvalgt, men ønskede en suppleant. 

Aksel Olsen blev genvalgt og Erik Byskov tilbød sig som suppleant, hvilket blev godkendt   

 

8. Eventuelt. 

Dirigenten bad om at der til referatet blev vedhæftet et bilag med navne, e-mail adresser 

på hele bestyrelsen, gerne med angivelse af valgår og rolle (konstituering) samt 

informationer om hvordan man kommer i kontakt med SMIP samt SMIP bankkonto. 

Der kom en opfordring til at få SMIP’s hjemmeside opdateret. Formanden efterlyste om der 

var nogen som kunne påtænke sig denne opgave. 

Formanden vendte tilbage til et tidligere spørgsmål om hensættelser og tog udgangspunkt i 

det spørgsmål som Claus Heisterberg havde rejst på medlemsmødet den 23. april. 

Spørgsmålet var fremsendt skriftligt og forud for mødet og lød således: 

Kan en repræsentant for IBM Pensionsfond venligst forklare, hvorledes beløbene 

beregnes for "Det nødvendige fremtidige pensionsbidrag pr. år", samt 

"Pensionshensættelsen ved årets begyndelse", der fremgår af den årligt udsendte 

"Pensionsoversigt fra IBM Pensionsfond"?  

 

Forklaringen bedes indeholde alle nødvendige detaljer, således at jeg/vi som 

medlemmer i Pensionsfonden, samt vore pensionsrådgivere i banken, selv kan 

udføre de anvendte beregninger, med samme resultat til følge. 

Leif Breum svarede på mødet ved at oplæse IBM’s aktuars redegørelse, som ifølge 

Formanden var nonsens, men Leif Breum lovede måske at vedhæfte redegørelsen til 

referatet efter at have konfereret det med bestyrelsen umiddelbart efter medlemsmødet. 

På medlemsmødet gjorde Jan Heisterberg overfor dirigenten gældende, at når emnet var 

besvaret på medlemsmødet, så måtte det naturligvis gengives fyldestgørende i referatet – 

naturligvis bedst med gengivelse at aktuarens svar, der var benyttet som talepapir. 

Ifølge dirigentens kommentar til Formandens ovenstående beretning kan man ikke kræve 

redegørelsen udleveret og det er pensionsfondens bestyrelses ret til at beslutte hvad de 

vedhæfter referatet.  

Dette gav anledning til at der blev foreslået at SMIP til næste medlemsmøde skulle 

fremsende et forslag, med udgangspunkt i Claus Heisterbergs spørgsmål, og som så kunne 

komme til en afstemning.  

 

Claus Heisterberg gav udtryk for at han ikke i den mundtlige redegørelsen på 

medlemsmødet havde fået svar på sit spørgsmål om hvordan hensættelserne beregnes for 

personer der går på pension før de bliver 65 år. 

Formanden viste en planche hvoraf der fremgår at IBM ikke har foretaget hensættelser til 

tidlig/opsat pension siden 2007 og at dette har eller vil påvirke ca. 500 medlemmers 

pension.  
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Efter en del diskussion om de juridiske muligheder fik bestyrelsen fuld opbakning til at 

fortsætte arbejdet med at få en anvisning på hvordan hensættelserne beregnes. 

Kai takkede til slut dirigenten for hans gode måde at styre forsamlingen på. 

 

København 4. maj 2018 

 

Dirigent:    Formand:    Referent: 

 

 

Jan Heisterberg        Kai Adelhorst    P.W. Jørgensen     


