Sammenslutningen af Medlemmer af IBM Pensionsfond
23. maj
2019

Referat af SMIP Generalforsamling den 2. maj 2019
Kai Adelhorst bød velkommen til dette års generalforsamling og takkede for de flere
hundrede fuldmagter SMIP havde modtaget til Årsmødet. Der blev ikke brug for dem
men det rart at vide at vi har den opbakning.
Derudover beklagede formanden at det ikke var lykkedes at holde generalforsamlingen i
april måned sådan som vedtægterne foreskriver. Vi kunne få Virum hallen den 23. april –
dagen efter påske – hvilket bestyrelsen fandt uhensigtsmæssig.

1. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen foreslog Aksel Olsen som dirigent, hvilket blev godkendt og P. W. Jørgensen
blev foreslået som referent, hvilket også blev godkendt.
Dirigenten forespurgte om der kunne gives tilgivelse for datoen for Generalforsamlingen,
hvilket der kunne og spurgte derefter om der var kommentarer til dagsordenen, hvilket
der ikke var.
Derefter gav dirigenten ordet til Formanden - Kai Adelhorst.

2.

Bestyrelsens beretning

Kai forelagde herefter bestyrelsens beretning:
SMIP
Vi er i dag over 506 medlemmer hvoraf vi har kontakt til 479. Derudover har vi 11
støtter, som vil være aktive når det bliver nødvendig.
Formanden listede derefter navne på dem som vi ikke har kontakt til og efterlyste om
der var nogen som kende status for disse medlemmer. Dirigenten henviste til IBM
Seniorsektion, som på deres hjemmeside havde listet dem som var gået bort.
IBM Pensionsfond ultimo 2018:
Primo januar 2018 var der 216 aktive medlemmer i pensionskassen.
Ved udgangen af året var der 192 aktive medlemmer.
I årets løb er 24 medlemmer er gået på pension.
De 24 medlemmer, der er gået på pension, er fordelt på 11 tidlige pensioner, 5
opsatte pensioner, 1 invalidepension og 7 alderspensioner (hvoraf de 3 fortsat
er ansat).
Pensionskassen udbetalte ved udgangen af 2018 pensioner til 1048 personer.
Heraf var 857 tidligere medarbejdere og 190 ægtefæller og 1 barn.
IBM og medarbejderne
Medlemssammensætning ved udgangen af 2018
192 - Aktive medlemmer (216 - 248 - 301 – 353 - 407)
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857 - Tidligere medarbejdere som modtager pension (848 - 845 - 815 - 781 - 741)
190 - Ægtefællepensioner (185 - 174 - 163 - 156 - 151)
1 - Børnepension
1240 - Medlemmer i IBM Pensionsfond (1250 - 1267 - 1279 - 1291 - 1301)
IBM Pensionsfond – Årsrapport 2018
Kai kommenterede IBM Pensionsfonds Årsrapport 2018, og fokuserede på de år for år
faldende bidrag som IBM indbetaler til fonden.
Disse faldende bidrag er resultatet at der bliver færre og færre stadig aktive medlemmer
af IBM Pensionsfond.
Firmapensionskasser ultimo 2017
For få år siden var der næsten 50
I dag er der mindre end 17
De top fem udgøres af:

Aktiver i 1.000 kr.

TDC Pensionskasse

38.436.380

IBM Pensionsfond

8.222.903

Danmarks Nationalbank (under afvikling)

4.648.304

AS Pilot & Navigations Pensionskasse

1.635.744

Kreditforeningen Danmarks Pensionsafvikling

796.361

Ref.: Finanstilsynet
Ny lov om firmapensionskasser
Finanstilsynet udsendte 5. juli 2018 et nyt lovforslag til høring med svarfrist den 16.
august.
SMIP indsendte et spørgsmål vedr. anvendelse af overskud og udbetaling til
pensionsgivende firma. Vi fik aldrig hverken en bekræftelse på at spørgsmålet var
modtaget ej heller nogen svar.
18. december blev lovforslaget vedtaget med virkning fra 13. jan 2019.
Med reference til den nye lovgivning, behandlede medlemsmødet den 11. april diverse
forslag til ændringer af IBM Pensionsfonds vedtægter og regulativ.
Som bekendt blev to af disse forslag forkastet på medlemsmødet og de af SMIP
foreslåede ændringer vedtaget.
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…
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Og så her til sidst….
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.
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
Der blev spurgt ind til manglende indbetalinger, og formanden bad om at udsætte dette
spørgsmål til under eventuelt.
Der blev udtrykt tilfredshed med bestyrelsens indsats.
Beretningen blev derefter godtaget.

3. Godkendelse af årsregnskab 2018
Jens Holm Nielsen fremlagde regnskabet for 2018 og gjorde opmærksom på at årets
regnskab slutter med et overskud på kr. 46.408 og med aktiver på kr. 146.379
Jens Holm Nielsen forklarede at vi havde en del omkostninger med vor nuværende Bank
– Jydske Bank – og at han havde håbet på, at han i dag kunne have meddelt, at vi havde
skiftet til Nordea, men ikke alle transaktioner var faldet på plads, men at det forventes at
ville ske i løbet af meget kort tid.
Regnskabet blev derefter godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent for 2019.
Bestyrelsen indstiller at vi for 2019 sætter kontingentet til 0 kr. hvilket blev godkendt.

5. Budget for indeværende år 2019
Jens Holm Nielsen gennemgik derefter budgettet for 2019.
Der var ingen kommentarer til budgettet som derefter blev godkendt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Svend Erik Bach, Claus Heisterberg, Jens Holm Nielsen og Leif Schiøler er på valg og alle
undtagen Claus er villig til genvalg.
Dirigenten spurgte om der var andre kandidater, og om bestyrelsen kunne leve med det
nuværende antal, hvilket blev bekræftet. Alle blev da genvalgt med applaus.

7. Valg af revisor
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Aksel Olsen blev genvalgt som revisor, med Erik Byskov som suppleant.
Byskov var ikke tilstede men formanden bekræftede at han var villig til genvalg.

9. Eventuelt.
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 2018. 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.
IBM’s svar var: Brug ”Anmeldelsesgrundlaget for 2017”
Formanden viste derefter formlen og formuleringen i Anmeldelsesgrundlaget og
konkluderede at dette er totalt uforståelig for uindviede.
Formanden viste derefter pkt 7 fra referatet fra medlemsmødet den 23. april 2018, hvor
formanden Leif Breum kunne berette at tidlig og opsat pension blev beregnet på
baggrund af de aktuelle hensættelser, og med en slut bemærkning, som var uforståelig
og provokerende, da der ikke er sket ekstraordinære hensættelser siden 2007 og alle der
er gået på pension efter dette tidspunkt ikke har fået den tidlige eller opsatte pension
som tilsagnet lovede.
For de enkelte medlem viser størrelsen af hensættelser at der af IBM skal indbetales et
ekstraordinært beløb, hvis medlemmet går på tidlig eller opsat pension før det fyldte 65
år.
Konsekvenserne af den manglende indbetaling gør at der kan være helt op til 30-40%
mindre pension end det tilsagnet lovede.
Der var derefter en del drøftelser om de to famøse ord nemlig KAN og SKAL. IBM skal
ikke lave ekstraordinære hensættelser, men kan godt ----- hvis de vil
Da diskussionen ebbede ud lukke dirigenten generalforsamlingen
Kai takkede til slut dirigenten for hans gode måde at styre forsamlingen på.
København 23. maj 2019
Dirigent:

Formand:

Referent:

Aksel Olsen

Kai Adelhorst

P.W. Jørgensen
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