Sammenslutningen af Medlemmer af IBM Pensionsfond
15. maj 2016

Referat af SMIP Generalforsamling den 3. maj 2016
Kai Adelhorst bød velkommen til dette års generalforsamling og håbede på et dialogrigt
møde der sikrer at vi kommer rundt om alle de mange spørgsmål medlemmerne måtte
have.
I forbindelse med IBM Medlemsmødet takkede Kai for den meget store opbakning SMIP
får hver gang vi beder om hjælp, i form af fuldmagter.
Selv om vi i år var sent ude med en opfordring, så modtog vi dog langt over 100
fuldmagter. Selv om der ikke blev brug for disse fuldmagter i år, så ved vi aldrig hvad
der kan opstå af situationer, hvor det kan have betydning at SMIP står stærkt

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

2.

Bestyrelsens beretning

Kai forelagde herefter bestyrelsens beretning:
SMIP
Antallet af medlemmer har over de sidste mange år været yderst stabilt, vi har haft
nogle få indmeldelser, men vi har desværre også i 2015 måttet konstatere, at flere
medlemmer er afgået ved døden.
Vi er i dag over 500 medlemmer plus 9 støtter. De 9 støtter er personer der ikke vil være
medlem af SMIP, men gerne vil støtte op om os når de ser at deres pensioner er i fare.
Der er stadig omkring 16 medlemmer, som vi ikke kan komme i kontakt med. Årsagen
kan være, at de ikke har nogen IBM e-mail, ingen privat e-mail, eller at vi ikke har
registreret deres privatadresse.
Hvis I kan hjælpe os med oplysninger om de 16 vi ikke har kontakt til, så vil de være
meget velkomne.
De 16 medlemmer er:
Kitty Bak
Torben K. Brødholt
Bent Hølmer
Jørgen Jørgensen
Christen Kjeldsen
Claus de Lichtenberg
Edel Mangelsen
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Preben Meiling
Kai Mortensen
Peter Vejse Møller
Mogens Nielsen
Sven Erik von der Osten
Kurt Palshøj
Ellen Ostenfeldt Pedersen
Lis Rømer
Kasper Søndergaard
Efter sidste års generalforsamling
Hvor vi besluttede at genindføre et kontingent løb vi desværre ind i små problemer…
Jyske Bank ville gerne hjælpe os med etableringen af en FI kort løsning, men det
forudsatte at vi fik registreret foreningen med et at CVR nummer. Hvilket vi gjorde.
Dernæst brugte Jyske Bank lang tid på at få formaliteterne bragt i orden, før vi endeligt
kunne udsende kontingent opkrævninger.
Af de godt 500 medlemmer der modtog opfordringen til at indbetale kontingent, har vi
modtaget 360 indbetalinger.
Nogle få har betalt kontingentet mere end en gang, ligesom der er flere der har betalt et
ekstra bidrag ud over kontingentet på 200 kroner.
Mere om dette når vi skal se på regnskabet.
IBM Pensionsfond 2015:
I har alle modtaget indkaldelsen til årets Medlemsmøde i IBM Pensionsfond, hvor
ledelsesberetningen beskriver medlemsudviklingen:
Primo januar 2015 var der 353 aktive medlemmer i pensionskassen. Ved
udgangen af året var der 301 aktive medlemmer.
I årets løb er 1 medlem udtrådt, 2 medlemmer er afgået ved døden, og 49 medlemmer
er gået på pension.
De 49 medlemmer, der er gået på pension, er fordelt på 7 tidlige pensioner, 33 opsatte
pensioner, 1 invalidepension og 8 alderspensioner (hvoraf de 5 fortsat er ansat).
Medlemssammensætning ved udgangen af 2015 (indgangen af 2016)
301 - Aktive medlemmer (2014-353) (2013-407)
815 - Tidligere medarbejdere modtager pension (2014-781) (2013-741)
163 - Ægtefælde pensioner (2014-156) (2013-151)
1279 - Medlemmer i IBM Pensionsfond (2014-1291) (2013-1301)
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IBM og medarbejderne
I 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.
IBM’s ændrede pensions politik, indebærer jo som bekendt at IBM ikke længere
indbetaler de beløb der er nødvendige for at IBM Pensionsfond kan beregne og udbetale
den pension som den enkelte medarbejders anciennitet berettiger dig til.
Dette gælder for alle der vælger, bliver fyret, eller bliver bedt om, at gå på pension før
det fyldte 65. år.
Antallet er i dag godt 300 personer
Kun hvis du forbliver aktiv til normal pensionsalder på 65 år får du den pension IBM har
stillet dig i udsigt…
Alle andre må affinde sig med en reduceret pension.
Det er de reducerede pensioner vi igen har brugt energi på at sætte i fokus.
SMIP aktiviteter siden sidste generalforsamling:
På sidste generalforsamling udleverede vi en aktuarerklæring fra Aktuar Jørgen
Svendsen, hvori han bad os indhente Finanstilsynets vurdering om IBM overholdt ”god
skik” vurdering ift. den indførte praksis med at reducere pensionstilsagnet.
SMIP fremsendte en sådan anmodning til Finanstilsynet.
Ultimo april 2015 bad Finanstilsynet IBM om en redegørelse, som IBM svarede på.
Finanstilsynet tog denne redegørelse til efterretning og konkluderede at indskud som er
nødvendige gives af IBM efter arbejdsretslige regler og ikke af pensionskassen efter
forsikringsretslige regler.
SMIP fandt ikke IBM’s redegørelse fyldestgørende, og fremsendte derfor uddybende
informationer til Finanstilsynet omhandlende udviklingen i pensionsfonden før og efter
2008.
Finanstilsynets svar ultimo juni måned henviste SMIP til at klage til Ankenævnet for
forsikring, eller alternativt at anlægge en civil sag ved domstolene.
Jørgen Svendsen havde tidligere henvist SMIP til en advokat med kendskab til
pensionsordninger efter tilsagnsprincippet. Denne advokat havde desværre ikke tid til at
påtage sig opgaven, men henviste til en anden advokat.
Jørgen Svendsen havde tidligere plæderet for at en evt. retssag skulle gennemføres med
en advokat og en aktuar.
Lige inden denne generalforsamling har advokaten indvilget i et indledende møde
sammen med Jørgen Svendsen. Når dette møde har være afholdt tager vi i SMIP stilling
til den videre proces.
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Hvorfor SMIP
Lad mig endnu engang tage et tilbageblik og ganske kort vende tilbage til spørgsmålet:
”Hvorfor blev SMIP dannet”.
Sammenslutningen blev dannet i slutningen af 90’erne, med det formål at varetage
medlemmernes interesser i forbindelse med regulering af igangværende pensioner.
Som I alle ved, førte dette til en retssag, der blev prøvet ved 2 instanser, og ved dem
begge fik IBM medhold i, at det ikke var juridisk forpligtet til fortsat at dyrtidsregulere
Arne Emil Jensens pension, men IBM måtte gerne.
Med de tiltag IBM’s topledelse lægger for dagen, er det svært at forvente nogen som
helst form for regulering.
Om det ændrer sig vil kun tiden vise.
Efter nogle uddybende spørgsmål blev beretningen godtaget.

3. Godkendelse af årsregnskab 2015
Jens Holm Nielsen fremlagde regnskabet for 2015 og gjorde opmærksom på at årets
regnskab indeholdt en kontingentindbetaling på ca. 73.0000.
Regnskabet blev godkendt.

4. Forslag til ændringer af vedtægterne
Pgrf. 1 ændres til. Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands private
danske adresse.
Dette blev enstemmigt godkende med tilføjelsen ”danske”
Pgrf. 4, stk 2 ænders til: Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden
udgangen af april måned.
Dette blev enstemmigt godkendt.
Pgrf. 8, Opløsning ændres til: Ved foreningens opløsning fordeles foreningens formue,
efter afholdelse af samtlige de foreningen påhvilende udgifter, ligeligt mellem de
medlemmer der har betalt kontingent ved seneste kontingentopkrævning.
Der blev foreslået en bagatelgrænse for udbetaling på 25% af kontingentet:
Hvis den udgør 25% eller mindre, af seneste kontingentbetaling, doneres beløbet til
velgørende formål.
Forslaget blev vedtaget.

5. Fastsættelse af kontingent for år 2016
Bestyrelsen stillede forslag om at forsætte kontingentopkrævningen også for 2016 på kr.
200.
Dette blev godkendt

6. Budget for indeværende år 2016
Med reference til beretningen var det svært på nuværende tidspunkt at fastsætte
størrelsen af konsulentbistanden. Det blev vedtaget at kassebeholdningen under ingen
omstændigheder måtte komme under kr. 25.000. Hvis Konsulentbistanden ville
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overskride det budgetterede ville der blive indkaldt til en ekstraordinær
generalforsamling.
Budgettet blev godkendt.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Jørgen Olsen, og Kai Adelhorst blev genvalgt.
Jørgen Bjerre ønskede ikke genvalg.
Dirigenten spurgte om der var nye emner til bestyrelsen. Dette var ikke tilfældet og
bestyrelsen er lovlig i henhold til vedtægterne.

8. Valg af revisor
Aksel Olsen blev genvalgt.
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9. Får du den pension IBM har lovet dig
Firmapensionskassers helbred:
For få år siden var der næsten 50 pensionskasser i Danmark, i dag er der 19
pensionskasser tilbage, og IBM Pensionsfond ligger på en andenplads når vi ser på
pensionskassernes aktiver.
IBM Pensionsfond er nummer 2 på listen, kun overgået af TDC Pensionskasse.
De top fem pensionskasser udgøres af:
Aktiver i 1000 kr.
TDC Pensionskasse

40.713.181

IBM Pensionsfond

8.265.033

Danmarks Nationalbank (under afvikling)

4.498.365

SAS Pilot & Navigatør Pensionskasse

1.495.132

Kreditforeningen Danmarks Pensionsafviklingskasse

1.347.798

Lad os så lige tage et kig på udviklingen for Firmapensionskasser i Danmark. Som det
formodentlig er bekendt så strammes grebet om alt hvad der drejer sig om pension, og
dette gælder også firmapensionskasser.
Ref. Finanstilsynets Markedsanalyse
IBM Pensionsfond
Antal
Pensionsionskasser
Nr.

Aktiver i alt 1.000 kr.

Ca. 50

2008

3

4.209.003

37

2009

3

4.603.399

36

2010

2

5.342.688

30

2011

2

6.276.524

29

2012

2

6.869.989

27

2013

2

6.571.153

23

2014

2

8.265.033

19

Heldigvis forhindrer Dansk lovgivning at disse værdier kan røres…

Pensionernes købekraft
Lad mig så lige komme med at par kommentarer til de igangværende Pensionernes
Købekraft.
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Inflationen har nu i de sidste mange år været moderat, men over tid forringes
købekraften af din pension dog alligevel betydeligt.
I perioden fra august 1992 til december 2015 er forbrugerprisindekset samlet steget med
54,9% (2014-54,2%).
Hvis du f.eks. gik på pension i 1996, så burde din pension ved udgangen af 2015 være
blevet reguleret med ca. 45% (2014-43%).
Jeg har valgt 1996 fordi der er ingen, der er gået på pension i 1996 eller senere, der på
noget tidspunkt har fået deres pension reguleret.
Hvis du f.eks. gik på pension i 2000, så burde din pension ved udgangen af 2015 være
blevet reguleret med ca. 31,2% (2014-30,6%).
Selv om inflationen har været meget moderat, så har din pension på blot 10 år mistet
næsten 25% af sin købekraft.
Dette samtidig med at vi alle, igen og igen, bliver pålagt ekstra skatter.
Skatter som absolut ikke gør hverdagen lettere.
Ja, man kan roligt påstå at IBM totalt har svigtet sine pensionsløfter, og vore
velbegrundede forventninger.

9. Eventuelt
Nogle medlemmer gav udtryk for at det var svært at forstå IBM’s måde at beregne
pensionen på og et medlem mente endog at hans opsatte pension var korrekt selv om
han var gået på pension inden han var fyldt 65 år.
Kai tilbød at se på de enkelte sager, hvis man blot henvendte sig med de aktuelle data.
Kai gav udtryk for at ingen der var gået på pension – tidlig eller opsat – efter 2007 havde
fået en korrekt pension i henhold til tilsagnsprincippet.
Bestyrelsen blev opfordret til at lave nogle show-cases, som man så selv kunne sætte
sine data ind i og dermed se om ens pension var korrekt iht. til Pensionsregulativets
bestemmelser.
Da der ikke var flere spørgsmål takkede dirigenten for god ro og orden og sluttede
generalforsamlingen.
Kai takkede tilslut dirigenten for hans gode måde at styre forsamlingen på.
København 15. maj 2016
Dirigent:

Formand:

Referent:

Aksel Olsen

Kai Adelhorst

P.W. Jørgensen
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