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MØDEREFERAT Medlemsforum Øst, Comwell Køge 

Møde om Velkomstmøde 

Møde dato 20. august 2019 

Til stede Medlemsforum Øst, Steen Schouenborg, Morten Skjerk, Ditte Amstrup og 

Mettemalou Eden 

Fraværende Jens Skovmand  

Referent Mettemalou Eden 

 

 

 

Dagsorden 

1. Velkommen v. Medlemsforumansvarlig Mettemalou Eden 

 

2. Om Lærernes Pension v. forsikringsdirektør i Lærernes Pension, Steen Schouenborg 

 

3. Om GDPR og samarbejde med aftaleparterne v. sekretariatschef i Lærernes Pension, 

Ditte Amstrup 

 

4. Sådan foregår arbejdet i Medlemsforum v. Mettemalou Eden 

  

5. Find det på lppension.dk v. Digital Media Manager i Lærernes Pension, Morten Skjerk  

 

6. Præsentationsrunde  

 

7. Valg af formand og næstformand   

 

8. Ønsker og ideer - hvad skal vi arbejde med i dette forum?  

 

9. Tak for i dag. 

 

Referat 

 

Punkt 1 - Velkommen 

Medlemsforumansvarlig Mettemalou Eden, bød velkommen til nye og gamle deltagere i 

Medlemsforum Vest og gennemgik dagens program. 

 

Punkt 2 – Om Lærernes Pension  

Forsikringsdirektør Steen Schouenborg tog deltagerne med i en bred gennemgang af Læ-

rernes Pension, fra opståen, værdier, organisering, over selskabets placering i branchen 

og udvikling i medlemmer, aktiver og indtægter til afkast, omkostninger og sekretariat.  

 

Punkt 3 – Om GDPR og samarbejde med aftaleparterne 

Sekretariatschef og jurist Ditte Amstrup fortalte om de rammer, som aftaleparterne (som 

også er ejerne af Lærernes Pension) har udstukket for ordningerne i Lærernes Pension, og 

om sekretariatets samarbejde med parterne. 
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Herefter orienterede hun om persondataloven, og hvad den betyder for, hvilke data, Læ-

rernes Pension indsamler om deltagerne i Medlemsforum, og hvordan de data behandles. 

En samlet liste over regler og data vil blive sendt til deltagerne sammen med dette refe-

rat. 

 

Punkt 4 – Sådan foregår arbejdet i Medlemsforum 

Mettemalou Eden fortalte om de forskellige former for møder, der vil blive afholdt i dette 

Medlemsforum over de kommende tre år og om, hvordan arbejdet plejer at forløbe rent 

praktisk. 

 

Punkt 5 – Find det på lppension.dk 

Digital Media Manager Morten Skjerk viste, hvordan deltagerne finder relevante informati-

oner både om Medlemsforum og om investeringer og investeringsstrategi på lppen-

sion.dk. 

 

Morten kunne desuden fortælle, at han har taget de tekster, som deltagerne har lagt ind 

på deres kandidat-side op til valget, og med ganske få og små ændringer overført dem til 

deres profiler på lppension.dk. Hvis man ønsker at ændre teksten, eller man ønsker at få 

kontaktoplysninger tilføjet på sin profil, så skal man henvende sig til Morten Skjerk. 

Han fortalte også, at det er muligt at følge Lærernes Pension på de sociale medier Face-

book, Twitter og Instagram.  

 

Punkt 6 - Præsentationsrunde 

Samtlige medlemmer – nye som gamle – blev præsenteret, og det kom frem, at Med-

lemsforum Øst er en farverig skare, som rummer deltagere, der blandt meget andet 

spændende har været lærer i 41 år på samme skole, har krydset Atlanterhavet i sejlbåd, 

har løbet hurtigere end Wilson Kipketer, har trykket pave Johannes den 2. i hånden og al-

drig går hjemmefra uden et natsværmerglas i lommen. 

 

Punkt 7 – Valg af formand og næstformand 

Medlemsforum Øst konstituerede sig med formand og næstformand. 

 Bjarne Skule blev valgt som formand efter afstemning. 

 Morten Thygesen blev valgt som næstformand efter afstemning. 

 

Punkt 8 – Ønsker og ideer 

Efter en fælles grundig brainstorm havde Medlemsforum Øst syv plancher med ideer til, 

hvad dette Medlemsforum skal arbejde med: 

 Etik: Se på de vaskeægte dilemmaer 

 Fortæl os om etisk kritiske investeringer – dem der ligger mellem ”gult og rødt 

lys” 

 Der ikke er modsætning mellem grønne og rentable investeringer – forklar hvor-

for grønne investeringer er rentable. 

 Kan vi udvide med grønnere investeringer – fx i virksomheder, der er innovative 

ift. klima og miljø? 

 Etik i investeringerne 

 Tidligere pensionering – det er muligt, hvis man sparer op – et positivt budskab 

 Del-pensionen – vil de yngre anvende den mere? 

 Fremtidens pension – hvordan kan vi understøtte fleksibel tilbagetrækning? 

 Fremtidens pension – hvordan ser det ud i dag? Hvad kan man gøre selv? 
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 Hvordan holder vores pensioner til de længere levetider? 

 Kan vi lave puljer, man kan søge, til tidligere pensionering? 

 Skal vi bygge boliger til studerende i studiebyerne, hvor behovet er? 

 Boligprojekter – hvad gør vi? Hvor gør vi det? og hvorfor? 

 Kan vi bygge boliger, som medlemmerne har råd til at bo i? 

 Hvilken hjælp kan man få ved sygdom? 

 Hvor er skillelinjen mellem de opgaver, velfærdssamfundet skal løse og vores 

pensionsordning skal løse? 

 Information om forsikringsdelen af ordningen 

 Skal vi tilbyde sundhedsforsikringer? 

 Hvad gør andre selskaber i forhold til forsikringer? Kan vi sammenligne? 

 Skal ansvaret for indbetalinger overlades til den enkelte? 

 Kan vi bibeholde gennemsnitsrenten og kollektiv-tanken? - Informer om fordelene 

 Vil de unge have markedsrente? Er solidariteten svindende? 

 Kan vi lave investeringspuljer, som medlemmer selv kan vælge imellem? 

 Frit valg af managere til investeringerne, fx index-forvaltere. 

 Efterløn og Pension – hvor kan man få fyldestgørende information? Kan Lærernes 

Pension arbejde tættere sammen med a-kassen om det? 

 Kan vi lave mere detaljerede pensionsberegnere på hjemmesiden? 

 Formidlingen til medlemmerne om deres pension er vigtig!  

 Kan vi lave ”pixie-bøger” til kredsene og de faglige organisationer om pension? 

 Samarbejde med de faglige organisationer om information til unge om pension 

 Skal vi arbejde med en social-medie-strategi? 

 Hvordan holder vi fast i enkle forklaringer af noget, der bliver stadig mere kompli-

ceret?  

 Hold informationsmøder på skolerne 

 Kan vi gøre noget for at vække interessen for pension hos medlemmerne gene-

relt? 

 Kommunikation – få de unge til at interessere sig.  

 Orientering om risikostyring/inspektion 

 Aldersopsparingen – for meget indbetaling udløser skat. Er det OK? 

 Modregningsregler – er de rimelige? 

 Hvordan skaber vi øget afkast? 

 Hvad betyder ”verdens gang” for vores pensioner? Fx Kina, Rusland, USA… 

 Hvilke konsekvenser har de lave renter for vores pension? Kan/skal vi gøre noget? 

 Er det muligt at oprette en ordning for grupper, der kom i klemme ved overgan-

gen fra tjenestemands- til overenskomstansættelse? 

 Eksterne oplægsholdere er godt. 

 Skal vi investere sammen med det offentlige – samarbejde med det offentlige? 

 

Forslagene vil blive lagt sammen med forslagene fra Medlemsforum Vest i en samlet ide-

pulje. Dette vil Mettemalou stå for. 

 

Punkt 9 – Tak for i dag 

Mødet blev hurtigt, men i god stemning, afsluttet, da al tiden var brugt. 

 


