
   

Sammenslutningen af Medlemmer af IBM Pensionsfond                                          

 
Bilag 2 

 

Til Generalforsamlingen den 3. maj 2016 

Forslag til ændring af foreningens vedtægter: 

 

Nuværende: 

§ 1. Navn, formål og hjemsted 

Foreningens navn er "Sammenslutningen af Medlemmer af IBM Pensionsfond", og 

hjemstedet er Søllerød. 

Foreningens adresse er Schäffersvej 6, 2970 Hørsholm. 

Foreningens formål er at varetage interesserne for alle medlemmer af IBM Pensionsfond, 
herunder arbejde for, at både virksomme og fremtidige pensioner i IBM Pensionsfond 
bevarer deres købekraft, samt medvirke til at indgå såvel kollektive som enkeltstående 
aftaler om pensionsvilkår. 
 
Foreslået ændring: 

§ 1. Navn, formål og hjemsted 

Foreningens navn er "Sammenslutningen af Medlemmer af IBM Pensionsfond". 

Foreningens hjemsted, er den til enhver tid siddende formands privat adresse. 

Foreningens formål er at varetage interesserne for alle medlemmer af IBM Pensionsfond, 

herunder arbejde for, at både virksomme og fremtidige pensioner i IBM Pensionsfond 
bevarer deres købekraft, samt medvirke til at indgå såvel kollektive som enkeltstående 
aftaler om pensionsvilkår. 

 
 
Nuværende: 

§ 4. Generalforsamlingen 
Stk. 2. Tidspunkt og indkaldelse 
 

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af 1. kvartal. 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, 
når mindst 20% af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse 
af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter 
modtagelsen af begæringen herom. 
 

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 2 ugers varsel ved særskilt 
skrivelse til de enkelte medlemmer. Med indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal 
endvidere følge foreningens regnskab. 
 
Foreslået ændring: 
§ 4. Generalforsamlingen 

Stk. 2. Tidspunkt og indkaldelse 
 

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned. 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, 
når mindst 20% af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse 
af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter 
modtagelsen af begæringen herom. 
 



   

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 2 ugers varsel ved særskilt 
skrivelse til de enkelte medlemmer. Med indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal 
endvidere følge foreningens regnskab. 
 
 
Nuværende: 

§ 8. Opløsning 

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på generalforsamling med 2/3 majoritet blandt 

samtlige medlemmer. Opnås den majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en 

ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de 

fremmødte medlemmer. 

Ved foreningens opløsning forholdes med foreningsformuen som følger: Dersom den 
samlede formue efter afholdelse af samtlige de foreningen påhvilede udgifter udgør under 
kr. 10.000,- udbetales et lige stort beløb til alle medlemmer. Såfremt formuen udgør mindst 
kr. 10.000,- udbetales pro-rata til medlemmerne i forhold til de beløb, de har indbetalt til 
foreningen igennem den seneste 3-årige periode. 

 

 
Foreslået ændring: 
§ 8. Opløsning 

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på generalforsamling med 2/3 majoritet blandt 

samtlige medlemmer. Opnås den majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en 

ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de 

fremmødte medlemmer. 

Ved foreningens opløsning fordeles foreningens formue, efter afholdelse af samtlige de 
foreningen påhvilede udgifter, ligeligt mellem de medlemmer der har betalt kontingent ved 
seneste kontingentopkrævning. 


