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Sammenslutningen af Medlemmer af IBM Pensionsfond                                           

 

 

10 maj 2022            

 
Referat af SMIP Generalforsamling den 3. maj 2022 
 

Kai Adelhorst bød velkommen og kunne meddele at vi havde fået lov til at disponere over 

tre lokaler men kun betalt for et. 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Formanden foreslog Søren Frisch Kiær som dirigent, hvilket blev godkendt og P. W. 

Jørgensen blev foreslået som referent, hvilket også blev godkendt. 

 

Dirigenten kunne konstatere at vedtægterne for indkaldelsen var overholdt og kunne 

erklære generalforsamlingen lovlig og beslutningsdygtig. 

  

Derefter gav dirigenten ordet til formanden - Kai Adelhorst.  

 

2. Bestyrelsens beretning 

Kai forelagde herefter bestyrelsens beretning: 

 

SMIP 

Vi er i dag over 480 medlemmer men der er 40 som vi har mistet kontakten til. 

Derudover har vi et antal støtter, som vil være aktive når det bliver nødvendig. 

 

IBM Pensionsfond ultimo 2021: 

Primo januar 2021 var der 130 aktive medlemmer i pensionskassen.  

Ved udgangen af året var der 52 aktive medlemmer.  

I årets løb er 76 medlemmer er gået på pension.  

De 76 medlemmer, der er gået på pension, er fordelt på 26 tidlige pensioner, 46 

opsatte pensioner, 2 invalidepension og 2 alderspensioner (hvoraf de 2 fortsat er 

ansat).  

Pensionskassen udbetalte ved udgangen af 2021 pensioner til 1.053 personer. 

Heraf var 849 tidligere medarbejdere og 204 ægtefæller. 

 

Medlemssammensætningen ved udgangen af 2021 

    52 – Aktive medlemmer (130 – 167- 192– 216 – 248 – 301 – 353 – 407)  

  926 – Modtager pension (878- 857 – 857 – 848 – 845 – 815 – 781 – 741) 

  Heraf 77 på opsat pension 

  204 – Ægtefælde pension (199 -199 – 190 – 185 – 174 – 163 – 156 – 151) 

1182 – Medlemmer i IBM Pensionsfond (1208 -1223 – 1240 – 1250 – 1267 – 1279) 

 

Firmapensionskasser ultimo 2020  

For få år siden var der næsten 50 

I dag er der 18  

 

De top fem udgøres af:                                     Aktiver i 1.000 kr. 

TDC Pensionskasse       50.034.172 

IBM Pensionsfond         9.216.031 

Danmarks Nationalbank (under afvikling)        4.859.464 

AS Pilot & Navigations Pensionskasse      1.472.116 

Nykredits Afviklingspensionskasse               749.361 

 

Ref.: Finanstilsynet 
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IBM Pensionsfond – Årsrapport 2021 

Kai kommenterede IBM Pensionsfonds Årsrapport 2021, som har pensionsmæssige 

hensættelser på kr. 6.832.836, og samlede aktiver på kr. 8.676.672. 

 

Bidrag fra selskabet (IBM) 

Det ordinære bidrag fra IBM Danmark har i 2001 været på 58,1 mio kr. Det nævnte 

bidrag er før betaling af arbejdsmarkedsbidrag. 

Det har ikke været nødvendig med ekstraordinære bidrag i 2021. 

På baggrund af den finansielle status har Pensionskassen anmeldt bidragssuspension for 

hele 2022. 

 

Med henvisning til årsresultatet og det faktum at IBM Pensionsfond har anmeldt 

bidragssuspension for 2022, affødte det spørgsmålet, om IBM Pensionsfonds bestyrelse 

gør sig tanker om regulering af pensioner. 

 

I sit svar til dette henviste Leif Breum til pensionsregulativets paragraf 16 stk. 1., som 

angivet her:  

 

ParagraF 16. ÆNDRING AF PENSIONER 

Stk. 1. Såfremt IBM Danmark ApS beslutter at forøge de virksomme pensioner 

med pensionstillæg, kan Pensionsfondens bestyrelse godkende dette under 

forudsætning af, at de fornødne midler til således forøgede 

pensionsforpligtelser indbetales af IBM Danmark ApS. 

 

Med dette svar er det vel klart at IBM absolut ikke har planer om at regulere pensioner. 

Vi må dog stadig håbe, at en fremtidig ledelse vender tilbage til tidligere tiders idealer. 

 

 

Formanden afsluttede sin beretning med følgende betragtning: 

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 afsted med ikke længere at regulere pensioner 

2. IBM er ophørt med at indbetale nødvendige pensions beløb 

3. Kæmpe fyringsrunde i 2021 – farvel til over 300 medarbejdere 

4. IBM er nu splittet op i to dele (Kyndryl og IBM) 

 

Hvad bliver det næste? 

 

Der blev udtrykt tilfredshed med bestyrelsens indsats. 

 

Beretningen blev derefter godtaget.   

 

 

3. Godkendelse af årsregnskab 2021 

Jens Holm Nielsen fremlagde regnskabet for 2021. 

Da der ikke var kommentarer til regnskabet, blev det godkendt. 

 

4. Fastsættelse af kontingent for 2022. 

Bestyrelsen indstiller at vi for 2022 sætter kontingentet til 0 kr. hvilket blev godkendt. 

 

6. Budget for indeværende år 2022 

Jens Holm Nielsen gennemgik derefter budgettet for 2022, hvor vi fastholder et punkt 

med konsulent/advokat assistance på kr. 50.000.  

Budgettet blev derefter godkendt. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

Kai Adelhorst, P.W. Jørgensen og Steen Palvig er på valg og villige til genvalg. 

Da der ikke var andre kandidater, blev de godkendt med applaus. 
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8. Valg af revisor  

Aksel Olsen blev genvalgt som revisor, ligesom Erik Byskov som suppleant.  

 

9. Hvorfor SMIP 

 

Hvorfor er SMIP vigtig? 

 

• 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:  

 

Hvad er udfordringen fremover? 

 

Bestyrelsen har udarbejdet en skriv angående dette emne og dette blev gennemgået af 

Svend Erik Bach. 

Det blev udleveret til alle fremmødte. 

Det vil efterfølgende blive lagt ind på vores hjemmeside. 

 

Dette skriv gav anledning til at drøfte hvad vi kunne frygte fra IBM side. En eventuel 

flytning af pensionsfonden til at andet land, og dermed ikke længere være under dansk 

lovgivning og finanstilsynets beskyttende vinger. I den forbindelse har vi som medlem en 

vigtig rolle at spille idet dette ikke kan ske uden en vedtægtsændring. 

 

Det blev dog påpeget at de medlemmer som blev overflyttet til Kyndryl har været 

tilfredse med håndteringen af deres situation. 

 

10. Eventuelt. 

Det blev påpeget at enker og enkemænd efter IBM’ere, er medlemmer af IBM 

Pensionsfond og som sådan også kan være medlemmer at SMIP. 

 

Derefter sluttede mødet og formanden takkede dirigenten for veludført arbejde selv om 

han ikke var blevet adviseret i forvejen. 

 

 

København 10. maj 2022 2021 

 

Dirigent:    Referent: 

 

 

Søren Frisch Kiær        P.W. Jørgensen    


