Sammenslutningen af Medlemmer af IBM Pensionsfond
26. marts 2007
Referat af Generalforsamling i Virum hallen mandag, den 26. marts 2007
Formanden, Peer Suhr, bød velkommen. Han fremlagde derefter bestyrelsens forslag til
dirigent, Aksel Olsen. Aksel blev valgt med akklamation. Endvidere foreslog han Anne-Marie
Dalhauge som referent, og også dette blev vedtaget.
Aksel Olsen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet.
Derefter gav Aksel ordet til Peer Suhr, der fremlagde formandens beretning om
sammenslutningens aktiviteter i årets løb. (Beretningen er gengivet neden for i dette
referat).
Dirigenten gav derefter ordet til kassereren, Jørgen E. Olsen, der fremlagde regnskabet,
som var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Der var ingen
indvendinger til regnskabet, bortset fra et forslag til at undersøge om man kunne få nogle
bedre renter. Jørgen svarede at han allerede havde kontakt med banken, der nu
efterfølgende har oplyst at vi får 4% i rente fremover. Regnskabet blev godkendt.
Jørgen E. Olsen fremlagde budgettet for indeværende år. Der var ingen indvendinger til
budgettet, bortset fra en bemærkning om ”IT udgifter og hjemmeside” sandsynligvis var for
lavt, især hvis SMIP skulle hente hjælp udefra. Budgettet blev godkendt.
Jørgen E. Olsen fremlagde et forslag til at kontingentet for 2008 blev ligesom 2007 på 0 kr.
Dette blev også vedtaget.
Derefter var der valg af bestyrelsesmedlemmer. Peer Suhr meddelte at bestyrelsen ønskede
at udvide antal af bestyrelsesmedlemmer med ét medlem, og foreslog Jens Holm Nielsen.
Jens blev valgt med akklamation.
Peer Suhr og Claus Heisterberg var på valg og begge var villige til genvalg. De blev begge
genvalgte med akklamation.
Ved valg af revisor meddelte dirigenten, at den nuværende revisor, Jørgen Bjerre, var villig
til genvalg. Han blev genvalgt med akklamation.
Under Eventuelt holdt Kai Adelhorst et indlæg omkring, hvor vigtigt det var at SMIP køres
videre. Kai oplyste at IBM Pensionsfondens medlemsmøde holdes inden slutningen af Maj
måned og at det er vigtigt at så mange som muligt møder op.
Dette affødte et par spørgsmål fra salen:
Et medlem ønskede at vide, om man havde nogle grafer eller statistikker som kunne vise
pensionsberegningens udvikling for IBM Pensionsfond medlemmer. Kai svarede at sådan
nogle findes ikke da vi som Pensionsfonds medlemmer er bundet af den samme
beregningsnøgle. Situationen er anderledes for de der er blevet ansatte efter 1994.
Der blev dog igen gjort opmærksom på at som det tidligere er blevet vist i TV, så har en LO
familie siden 2000 fået ca. kr. 60.000 mere til sin rådighed. I samme tidsrum er en IBM
Pension blevet 11% mindre værd! Det er helt afgørende at aktive – såvel som pensionerede
IBM’ere har tillid til, at de vil opleve en alderdom med trygge, økonomiske rammer. Når
man ser hvordan topledelsen i IBM i Armonk forgylder sig selv skulle der være penge nok i
virksomheden. De øverste 5 direktører får mere end kr. 500 millioner netto i Stock-options
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alene.
Det er derfor vigtigt at IBM pensionerne reguleres nu! Det er nu 9 år siden det skete sidst.
Et andet medlem spurgte om fuldmagt til IBM Pensionsfond medlemsmøde kunne sendes
elektronisk da kun få har en fax maskine. Kai svarede at fuldmagt kan sendes som PDF eller
scannes ind og sendes.
Peer Suhr afsluttede mødet, takkede for fremmødet samt takkede dirigenten for god ro og
orden.
Hørsholm, den 28. marts 2007

Aksel Olsen
Dirigent

Peer Suhr
Formand

Anne-Marie Dalhauge
Referent

Formandens Beretning
Første pkt. af beretningen er om SMIPs hjemmeside.
Hvor mange af jer har været inde på den siden sidste generalforsamling?
Hvad er jeres indtryk?
Vi har nemlig haft et år med opdateringsproblemer..
Så vi i SMIPs bestyrelse må erkende, at vi det sidste år har arbejdet i det skjulte. Det
beklager vi meget.
Men I får så, nu, gennem min beretning, en redegørelse over de aktiviteter, vi har
gennemført i løbet af året:
Hen over sommeren gennemførte vi en grundig analyse af forskellige mulige, aggressive
tiltag overfor IBM.
Bestyrelsen konkluderede, at det eneste sikre resultat, vi ville opnå ved disse, ville være,
at IBM straks ville udelukke ethvert forsøg på at regulere vore pensioner.
Vi har derfor fastholdt vores hidtidige strategi:
Gennem konstruktive kontakter til IBM at gøre dem positivt stemte for at genstarte
reguleringerne.
Vi har gennemført denne strategi ad to kanaler:
Kai Adelhorst arbejder gennem sin bestyrelsespost i IBMs pensionsfond,
mens jeg har jævnlige møder med Lars Mikkelgaard Jensen.
Vi har i det forløbne år haft 3 forskellige aktivitetsområder i gang:
1. Pres for en genoptagelse af regulering af vore pensioner.
2. Etablere en løsning på overarbejdsbetaling, så denne kan indgå i
pensionsberegningerne.
3. Herunder, for de deltidsansatte få pensionsberegningen til at tage hensyn til overtid
op til 100% normal arbejdstid.
For punkt 1. er vi nået så langt, at Lars har givet tilsagn om at starte reguleringerne igen,
når det er politisk muligt. Jeg føler mig personligt overbevist om, at han mener dette ærligt
og ikke helmer, før målet er nået.
Hvad angår punkt 2. og 3. er vi i de indledende faser; men vi føler, at der er en positiv
forståelse for vore ønsker.
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Jeg vil også nævne Kai’s store uegennyttige arbejde med at hjælpe medarbejdere, på vej til
pension, til at sikre, at deres pensionsberegning er korrekt.
Derudover er Kai i gang med en løbende ajourføring af vor hjemmeside. Således at I, i det
kommende år, kan holde jer opdaterede om udviklingen i SMIP, uden at skulle afvente
formandens beretning.
Jeg vil til sidst bede jer hjælpe med at sikre, at alle, der kan få fordel af vore initiativer, er
medlem af SMIP.
Hermed, tak fordi I lyttede.

Uden for referat kan vi oplyse, at Bestyrelsen den 26. marts 2007 har konstitueret sig
selv og ser nu således ud:
Formand
Næstformand
Sekretær
Kasserer
Bestyrelsesmedlemmer:

Peer Suhr
Kai Adelhorst
Anne Marie Dalhauge
Jørgen E. Olsen
Jens Holm Nielsen
Søren Højberg
Claus Heisterberg

Revisor

Jørgen Bjerre
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