5. oktober 1999
SMIP Ekstraordinær Generalforsamling den 5. oktober 1999
- Indkaldelse
Til Sammenslutningens Medlemmer
Vi skriver hermed til alle medlemmer for at fortælle om, hvad der
er sket siden generalforsamlingen i Virum Hallen den 12. april i år.
Sammenslutningen tæller i dag 233 medlemmer, og med stor hjælp
fra alle har vi samlet relevante oplysninger om mere end 70
anonyme pensionisters forhøjelser, "rulninger" eller mangel på
samme. Materialet omfatter medarbejdere, som er blevet
pensioneret fra begyndelsen af 1979 frem til midten af 1998. Det
statistiske materiale med relationer til forbrugerpristallet same vore
konklusioner er overgivet til vor advokat for videre aktion.
Ved IBM Pensionsfonds møde den 20. maj måtte vi konstatere, at
behandlingen af vore forslag og de tilsagn, som var givet forud
m.h.t. forslagenes behandling, blev groft tilsidesat. Forslagene blev
behandlet som spørgsmål og besvaret som sådan. Denne
overtrædelse af Pensionsfondens vedtægter gav os muligheden for
at erklære mødet for ugyldigt og stille krav om indkaldelse til et nyt
møde. Bestyrelsen besluttede imidlertid ikke at benytte sig af
denne ret, og vor advokat var enig i denne beslutning. Da
behandlingen af vore forslag imidlertid var dybt utilfredsstillende,
vil vi overveje og vurdere genfremsættelse i tide før næste
Pensionsfondsmøde. Som bekendt lykkedes det os desværre ikke at
få valgt for repræsentant, Viggo Høyer, ind i Pensionsfondens
bestyrelse.
Ved denne lejlighed og ved senere kontakter til aktive IBM'ere, der
er medlemmer af IBM Pensionsfond, er vi blevet overrasket over
den modstand, ja næsten frygt, der var for, at vi "kun ville mele de
pensioneredes kage og lade hånt om de aktives interesser". Den
opfattelse er helt ubegrundet, og den kom selvsagt bag på os.
Det har vi derfor besluttet at gøre noget ved!
Først og fremmest til vi ændre vor forenings navn til:
Sammenslutningen af Medlemmer af IBM Pensionsfond.

Samtidig ændres vor formålsparagraf, så den komme til at lyde:
Foreningens formål er at varetage interesserne for alle medlemmer
af IBM Pensionsfond, herunder at arbejde for at både virksomme
og fremtidige pensioner i IBM Pensionsfond bevarer deres
købekraft.
Selv om ændringerne kan synes ubetydelige, er de efter
bestyrelsens mening nødvendige for at få også de aktive IBM'ere til
at slutte op om foreningen.
Ifølge vore vedtægter kan ændringer af disse kun ske på en
generalforsamling. Vi må derfor hermed indkalde til en
ekstraordinær generalforsamling med det ene formål at ændre
navnet og formålsparagraffen, som det fremgår af vedlagte forslag
til nye vedtægter.
Som du kan se af vedlagte indkaldelse og dagsorden for
generalforsamlingen, er der intet andet på programmet. Hvis man
derfor ikke ønsker at møde op, kan man returnere vedlagte
fuldmagt. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes tirsdag
den 26/10 1999 kl. 14.00 til 14.30 i Restaurant Bellahøj,
Bellahøjvej 20, 2700 Brønshøj.
Med stor hjælp fra flere medlemmer er det lykkedes Alice Gade at
etablere en e-mail distributionsliste med mere end 1250 navne på
aktive IBM'ere, som vi formoder fortsat er medlem af IBM
Pensionsfond. Alle vil få tilsendt e-mail om foreningens ændring af
navn og formålsparagraf og ligeledes få oplysning om
Sammenslutningens fremtidige hjemmeside, som er under
udarbejdelse.
Med venlig hilsen
p.b.v.
Leif Molin
formand

