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MØDEREFERAT Medlemsforum Vest, Sinatur Haraldskær, Vejle 

Møde om Velkomstmøde 

Møde dato 19. august 2019 

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

Mettemalou Eden 

Fraværende Thomas Lynge Madsen, Elisabeth Kanstrup Petursson 

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. 

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. 
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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. 

 

Der var forslag om at genoplive en Medlemsforum Vest-gruppe på Facebook. Morten 

Skjerk lovede at stå for at få gruppen ”frigivet”. Gruppen bliver ikke faciliteret af Lærer-

nes Pension. Morten Skjerk er administrator, men afstår gerne, hvis grupperne ønsker et 

privat rum. Så kan deltagerne selv administrere. 

 

Punkt 6 - Præsentationsrunde 

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

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

spændende har gået i skole med kronprinsen, udløst alarmen i en bank, været linjedom-

mer til en landskamp, danset rundt på et øde dansegulv med Kim Larsen og som spæd er 

blevet skiftet af Amdi Petersen. 

 

Punkt 7 – Valg af formand og næstformand 

Medlemsforum Vest konstituerede sig med formand og næstformand. 

 Leif Plauborg, tidligere formand for Medlemsforum Vest, blev valgt som formand 

uden afstemning. 

 Eva Nygaard blev valgt som næstformand efter afstemning. 

 

Punkt 8 – Ønsker og ideer 

Efter en fælles grundig brainstorm havde Medlemsforum Vest otte plancher med ideer til, 

hvad dette Medlemsforum skal arbejde med: 

 

 Kan vi foretage ”innovationsinvesteringer” og på den måde påvirke verden? 

 Etik: Penge er magt – vi har pengene – hvordan bruger vi magten? 

 Lad os tale om etik i investeringerne 

 Etik med profit – investeringer der er etiske og giver afkast 

 Kan vi gøre grønnere investeringer til en individuel valgmulighed med særlige 

grønne puljer? 

 Hvad er barriererne for at medlemmerne anvender delpensionsmuligheden? 
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 Kan vi udvide fleksibiliteten i udbetalingen af alderspensionen? 

 Må man ”spise” lidt af sin pension i en periode før pensionsalderen? 

 Tidligere tilbagetrækning med mulighed for pensionsudbetalinger 

 Udbetalingstidspunktet – kan man eventuelt få pengene før? 

 Må vi høre om ejendomsinvesteringerne? 

 Kan vi bygge seniorboliger? Boligfællesskaber? 

 Kan vi skabe et afkast på at bygge billigere boliger? 

 Får vi de rette ydelser ved invaliditet? 

 Må vi få en indføring i ydelserne? 

 Kan vi oprette en fond til støtte for invalide lærere? 

 Kan vi tilbyde fleksibel tilbagetrækning ved sygdom? Kan vi påvirke det politiske 

niveau? 

 Hvad tilbyder vi ved sygdom og invaliditet?  

 Vi vil ikke være en ”ældrebyrde” i fremtiden. Hvordan holder vi os i gang og inspi-

rerer til indsatser, der gør at vi kan blive lidt længere? 

 Forklar værdien i fællesskab og solidaritet  

 Markedsrente eller gennemsnitsrente – hvad er bedst? 

 Kan vi oprette individuelle valgmuligheder i forhold til investeringsrisiko? 

 Kan vi gøre grønnere investeringer til en individuel valgmulighed med særligt 

grønne puljer? 

 Kommunikation 

 Øg kendskabet blandt medlemmerne til og gennemsigtigheden i ordningen 

 Øg forståelsen af forholdet imellem forsikrings- og pensionsdelen i ordningen 

 Udbred kendskabet til pensionsordningen og betydningen af den til medlemmerne 

 Hvorfor skulle vi vælge Lærernes Pension, hvis der en dag blev frit valg? 

 Kan/skal medlemsforumdeltagerne gøre mere for at nå de unge? 

 Unge lærere – er de sikret? Og er de opmærksomme nok? Hvordan når vi dem? 

 Lav en guide til de unge: ”tidligst muligt på pension – Sådan gør du” 

 Skærp fokus på de unge. 

 Forklar modregningsreglerne for pension 

 Indefrosne feriepenge… 

 Hvad var det tidligere Medlemsforums holdning til investering? 

 Må vi høre om investeringsstrategien? 

 Investeringsstrategi – hvordan bliver den til? 

 Hvorfor skulle vi vælge Lærernes Pension, hvis der en dag blev frit valg? 

 Skal PlusPension udbredes mere? 

 Kan/skal vi udvikle på PlusPension?  

 Ny lovgivning afføder ændringer i ordningen – hvad er det for et kapløb? 

 Skal reglerne for valg til Medlemsforum ændres? – Kan vi eventuelt få råd og in-

spiration udefra?  

 Lobby – kan vi gøre noget for at påvirke de politiske beslutningstagere? 

 

Forslagene vil blive lagt sammen med forslagene fra Medlemsforum Øst 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. 


