Sammenslutningen af Medlemmer af IBM Pensionsfond

7. april 2008

Referat af SMIP Generalforsamling den 31. marts 2008

Formanden, Peer Suhr, bød velkommen, og fremlagde bestyrelsens forslag til dirigent, Aksel
Olsen.

Valg af dirigent og referent
Aksel blev valgt med akklamation, og som referent Anne-Marie Dalhauge.
Aksel Olsen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet.
Derefter gav han ordet til Peer Suhr, der fremlagde bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning
Lad os starte med et tilbageblik:
Endnu et år er gået siden de to retssager, som klart underbyggede mit personlige syn på
det danske retsvæsen:
- Selvom Frank P. bevidnede, at han som administrerende direktør var overbevist om, at
IBM på trods af de skriftlige forbehold havde intention om at regulere pensionerne,
medmindre en økonomisk katastrofe indtrådte for firmaet og…
- Selvom adskillige vidner kunne fortælle, at de havde den præcis samme opfattelse,
opnået gennem diverse forsikringer fra diverse direktionsmedlemmer…
Så tog dommerne overhovedet ikke hensyn til vidneforklaringerne.
Men baserede sig udelukkende på det skriftlige materiale, som medarbejderne hele tiden
var blevet forsikrede om, blot var ren proforma.
Som en top advokat en gang sagde: Få alt på skrift, men giv aldrig noget skriftligt fra dig.
Som en anden advokat sagde efter retssagerne:
Selvom IBM har vundet juridisk, har det optrådt dybt umoralsk.
Men udfaldet står ikke til at ændre, IBM har rettens ord for, at IBM ikke er forpligtet til at
kompensere for inflationen. Hvad kan vi så gøre?
Jeg har talt med adskillige tidligere højtplacerede IBM’ere efter retssagerne. Alle, uden
undtagelse, har sagt, at den eneste chance, vi nu har, er at opføre os konstruktivt, hvis vi
vil opnå noget. Jeg er 100 % enig!
Derfor lagde vi en strategi om, gennem positiv dialog med IBM’s ledelse, at appellere til
deres samvittighed.
Vi kunne naturligvis ikke forvente en positiv holdning fra de to dybt egocentriske direktører
efter Frank. Men vi følte, at mulighederne forbedredes med Lars Mikkelgaard-Jensens
tiltræden.
Jeg fik etableret en række personlige, uformelle møder med ham under den forudsætning,
at ingen måtte referere detaljer fra samtalerne uden indbyrdes enighed om dette.
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Han har under de møder, jeg har haft med ham, forsikret mig om, at han er positivt
indstillet og arbejder på at skabe en løsning. Han har fortalt mig, hvordan en del af
detaljerne er blevet udformede og hvordan arbejdet skrider frem. Han har forklaret, at IBM
Danmarks vækst til mere end 7000 medarbejdere har gjort det til en balancegang mellem
forskellige gruppers ønsker.
Og at finanstilsynets krav om ekstra indskydning af midler i fonden, har forsinket
mulighederne for at bede Armonk om accept af vor kompensation for inflationen.
Hidtil er der ikke annonceret en regulering.
Kan man så tro på, at den nogensinde kommer?
Personligt tror jeg, at viljen er der.
Vi i SMIP’s bestyrelse mener derfor, vi bør fortsætte denne positive dialog.
Så IBM ikke får lejlighed til at glemme sin dårlige samvittighed over så totalt at have svigtet
alle de medarbejdere, som trofast og loyalt gennem et helt arbejdsliv gav alt for firmaet, og
som nærede blind tillid til, at også i IBM er mundtlige løfter lige så bindende, som skriftlige.
Opnåelsen af et positivt resultat bliver ikke mindre betydningsfuldt i lyset af, at pensionerne
siden 1999 har mistet gennemsnitligt 22,7 % af deres købekraft.
Bestyrelsen har i det forløbne år, gennem et stort arbejde fra Kai Adelhorst og Jens Holm
Nielsens side, etableret en ny, let tilgængelig hjemmeside for vore medlemmer. Her kan
man se, hvordan tingene løbende udvikler sig, også udenfor vor egen snævre kreds. Brug
den aktivt!!
Hermed er min beretning slut.
Beretningen blev godkendt.

Godkendelse af regnskab
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. Regnskabet blev godkendt.

Budget for indeværende år
Jørgen E. Olsen fremlagde budgettet for indeværende år. Der var ingen indvendinger til
budgettet. Budgettet blev derefter godkendt.

Fastsættelse af kontingent for år 2009
Jørgen E. Olsen fremlagde et forslag til at kontingentet for 2009 blev ligesom 2008 på 0 kr.
Dette blev også vedtaget.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Derefter var der valg af bestyrelsesmedlemmer. Anne-Marie Dalhauge, Kai Adelhorst,
Jørgen E. Olsen og Søren Højberg var på valg.
Anne-Marie Dalhauge ønskede ikke genvalg. Kai Adelhorst, Jørgen E. Olsen og Søren
Højberg blev genvalgt med akklamation.

Valg af revisor
Ved valg af revisor meddelte dirigenten, at den nuværende revisor, Jørgen Bjerre, var villig
til genvalg. Han blev genvalgt med akklamation.
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Eventuelt
Under Eventuelt konstaterede Peer Suhr, at der ikke var indkommet forslag fra
medlemmerne.
Kaj oplyste at IBM Pensionsfondens medlemsmøde holdes den 24. april og at det var meget
vigtigt at så mange som muligt møder op.

Et par spørgsmål og kommentarer fra salen:
Et medlem ønskede at vide, hvor mange medlemmer SMIP p.t. har? Kai svarede at SMIP
har lidt over 500 medlemmer.
Et medlem gjorde opmærksom på at IBM ikke er med i listen over ”de bedste
arbejdspladser”, som man kunne læse i en analyse i pressen for nyligt.
Et medlem spurgte hvilken indflydelse det eventuelt måtte have på pensions regulerings
diskussionen hvis IBM Danmark A/S fik en ny Administrerende Direktør? Peer svarede at
Lars Mikkelgaard jo stadigvæk er ung og Peer opfattede den beskrevne situation, som
værende usandsynlig.

Peer Suhr afsluttede mødet, takkede for fremmødet, og dirigenten for at holde god ro og
orden under generalforsamlingen.

Hørsholm, den 7. april 2008

Aksel Olsen
Dirigent

Peer Suhr
Formand

Anne-Marie Dalhauge
Referent

Udenfor referat kan vi oplyse, at bestyrelsen den 31. marts 2008 har konstitueret sig selv
som følger:
Formand

Peer Suhr

Næstformand

Kai Adelhorst

Sekretær

Jens Holm Nielsen

Kasserer

Jørgen E. Olsen

Bestyrelsesmedlemmer

Søren Højberg og Claus Heisterberg Andersen

Revisor

Jørgen Bjerre
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