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Sammenslutningen af Medlemmer af IBM Pensionsfond                                           

 

    19. maj 2017 

Referat af SMIP Generalforsamling den 24. april 2017 

 

Kai Adelhorst bød velkommen til dette års generalforsamling og undskyldte på egne 

vegne manglende udsendelse af sidste års referat samt manglende kontingent- 

opkrævning og øvrige forhold. 

Referatet følger den på mødet besluttede rækkefølge af dagsordens punkter.     

 

1. Valg af dirigent og referent  

 
Aksel Olsen blev valgt som dirigent, og P. W. Jørgensen som referent. 

 

Aksel spurgte indledningsvis om nogen havde indvendinger/kommentarer til 

indkaldelsen. 

Da det ikke var tilfældet gav Aksel herefter ordet til Formanden - Kai Adelhorst.  

 

  

2. Bestyrelsens beretning 
 

Kai forelagde herefter bestyrelsens beretning: 

SMIP  

Vi er i dag 529 medlemmer, hvoraf vi ikke kan komme i kontakt med 15. Derudover har 

vi 9 støtter, som vil være aktive når det bliver nødvendig.  

De 15 medlemmer er: 

Jeannette Claire Vincent Alsing 

Kitty Bak 

Erna Fjeldsted 

Bent Hølmer 

Edel Mangelsen 

Kai Mortensen 

Peter Vejse Møller 

Bitten Nielsen 

Mogens Nielsen 

Sven Erik von der Osten 

Kurt Palshøj 

Ellen Ostenfeldt Pedersen 

Bent Philipson 

Lis Rømer 

Jürgen Tiedjens 
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IBM Pensionsfond 2016: 

Primo januar 2016 var der 301 aktive medlemmer i pensionskassen.  

Ved udgangen af året var der 248 aktive medlemmer.  

  

I årets løb er 1 medlem udtrådt, 52 medlemmer er gået på pension. 

  

De 52 medlemmer, der er gået på pension, er fordelt på 8 tidlige pensioner, 30 

opsatte pensioner, 1 invalidepension  og 13 alderspensioner (hvoraf de 9 fortsat 

er ansat). 

  

Pensionskassen udbetalte ved udgangen af 2016 pensioner til 1019 personer. 

Heraf var 845 tidligere medarbejdere og 174 ægtefæller. 

 

 

IBM og medarbejderne 

Medlemssammensætning ved udgangen af 2016 

   248 - Aktive medlemmer (301 – 353 - 407) 

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

   174 - Ægtefællepensioner (163 - 156 - 151) 

  

 1267 - Medlemmer i IBM Pensionsfond (1279 - 1291 - 1301) 

 

IBM Pensionsfond – Årsrapport 2016 

 

 

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:  
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Men der er andre udfordringer… 

  

2013… 

I særdeleshed var aktiviteten høj da IBM i maj måned 2013 besluttede at fyre ca. 200 

medarbejdere.  

2015 (25 februar) er det tid igen, IBM fyrer op mod 100 medarbejdere. 

2016 (30 marts) er det tid igen, IBM fyrer op mod 160 medarbejdere. 

De bliver fritstillet i seks måneder, men skal forsat arbejde frem til udgangen af 

september 2016. 

Fortsætter det i 2017? 

Husk! 

IBM indbetaler ikke længere yderlige midler til Pensionsfonden ved tidlig og 

opsat Pension 

 

 

SMIP aktiviteter siden sidste generalforsamling: 

 

SMIP’s henvendelse til Finanstilsynet i 2015 med spørgsmål om IBM’s praksis for 

administration af firmapensionsordning var i overensstemmelse med ”god praksis” fik vi 

svaret ultimo juni 2015 og de henviste SMIP til at klage til Ankenævnet for forsikring 

alternativt at anlægge en civil sag ved domstolene. 

 

Aktuaren havde tidligere henvist SMIP til en advokat med kendskab til pensionsordninger 

efter tilsagnsprincippet. Denne advokat måtte efter lang tids overvejelser konstatere at 

han desværre ikke havde tid til at påtage sig opgaven, men henviste til en anden 

advokat, som også skulle have erfaringer indenfor vort område. 

 

SMIP havde ultimo maj 2016 et møde med denne advokat sammen med aktuaren og 

ultimo juni 2016 fik vi et skriftligt svar fra advokaten med hans konklusioner og 

anbefalinger. 

 

For at vurdere om SMIP kunne følge denne anbefaling har vi udfærdiget nogle spørgsmål 

til såvel advokaten som aktuaren. 

 

 

SMIP har dags dato endnu ikke fået svar på disse spørgsmål og har derfor ingen 

konklusioner og anbefalinger.  

 

Hvad gør vi… 

 

 

Og så her til slut… 

 

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. 

  

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

  

Med dette vil jeg afslutte beretningen 

 

 

Der blev spurgt ind til forskellen mellem IBM Pensionsfonds egenkapital og aktiver, 

hvilket dirigenten gav en udmærket forklaring på.   

Beretningen blev derefter godtaget.   
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3. Godkendelse af årsregnskab 2016 

Jens Holm Nielsen fremlagde regnskabet for 2016 og gjorde opmærksom på at årets 

regnskab slutter med et underskud på kr. 8.601og aktiver på kr. 86.652 

Det blev påpeget at afholdte men endnu ikke betalte udgifter burde fremgå af regnskabet 

igennem hensættelser. Kassereren tog dette til efterretning  

Regnskabet blev derefter godkendt.  

 

Herefter blev det vedtaget at ændre på rækkefølgen af dagsordenen punkter. 

 

8. Er du gået på tidlig eller opsat pension efter 2007? 

Hvordan beregnes pensionen? 

Sådan var det tidligere: 

Når et medlem af IBM Pensionsfond, gik på pension før det 65. år, så indbetale IBM det 

beløb der var nødvendigt for at sikre, at Pensionsfonden kunne udbetale den pension 

medlemmet havde opsparet anciennitet til.   

Sådan er det stadig hvis du går på pension som 65 åring. 

Sådan er det nu: 

Når et medlem af IBM Pensionsfond, der endnu ikke er fyldt 65 år, går eller bliver gået 

på pension, så beregnes pensionen udelukkende baseret på medlemmets 

pensionshensættelse. 

Altså, det beløb som IBM gennem årene har hensat for den enkelte medarbejder, og som 

fremgår af dine årlige pensionsopgørelser 

 

IBM indbetaler ikke længere yderlige midler til Pensionsfonden 

 

Kai viste derefter 3 eksempler på konsekvensen af den manglende  indbetaling, som 

viste at man ville mangle mellem 55.000 og 118.000 årligt i sin pensionsudbetaling. 

På den baggrund har SMIP følgende anbefaling: 

 

Det er vigtigt at SMIP får en kontakt til de personer, som er gået på opsat eller tidlig 

pension efter 2007, og det kan gøres på følgende måde:  

 

• Vi har ca. 50 personer der stadig er aktive, og som kan nås med en IBM e-mail 

adresse. 

  

• Disse personer kan kontaktes med henblik på at få dem til at oplyse os om deres 

kendskab til personer der er gået på tidlig eller opsat pension. 

  

• Vi kan henvende os til vore godt 500 medlemmer og bede dem om hjælp med at 

identificere de personer de har kendskab til og som de mener er berørte. 

 

 

Dette gav anledning til en del diskussion med følgende konklusioner: 

 

Der var enighed om at SMIP er en forening som skal varetage alle medlemmers interesse 

og ikke kun særinteresser. 
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SMIP bør se på forskelsbehandlingen af pensionsfondens medlemmer før og efter 2007.  

Kan det være rigtigt/lovligt? 

 

SMIP skulle indhente advokatens vurdering om mulighederne for at vinde en evt. sag. 

 

4. Fastsættelse af kontingent for år 2017  

Bestyrelsen stillede forslag om at forsætte kontingentopkrævningen for 2017 på kr. 200. 

Dette blev godkendt med henvisning til at bestyrelsen skulle have et råderum for de 

aktiviteter, som er nødvendig for at komme frem til en konklusion om evt. retssag. 

 

5. Budget for indeværende år 2017 

Jens Holm gennemgik derefter budgettet for 2017. 

Budgettet blev godkendt 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

Bestyrelsen blev bedt om at præsentere sig med fokus på holdningen til en evt. retssag. 

Svend Erik Bach, Jens Holm Nielsen og Leif Schiøler er på valg og villig til genvalg og de 

blev valgt. 

Dirigenten spurgte om der var nye emner til bestyrelsen.  

Claus Heisterberg meldte sig og blev valgt.  

 

7. Valg af revisor  

Aksel Olsen blev genvalgt. 

 

9. Eventuelt. 

Der var intet under dette punkt. 

 

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

 

København 19. maj 2017 

 

Dirigent:    Formand:    Referent: 

 

 

Aksel Olsen    Kai Adelhorst    P.W. Jørgensen     


