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MØDEREFERAT 

Møde om Dagsmøde i Medlemsforum Øst 

Møde dato 28. oktober 2014 

Til stede Medlemsforum Øst.  Fra sekretariatet deltog Simon Slot, Henrik Walther 

Mogesen og Annelise Rosenberg  

Fraværende Anders Ohlsen, Carsten Borgen, Gitte Winther, Gunnar Midtiby, Lisbeth 

Scherney, Peter Brixen og Unna Jønck 

Referent Annelise Rosenberg 

 

 

 

Dagsorden 

 

1. Velkomst ved Morten Thygesen 

2. Siden sidst ved Annelise Rosenberg 

3. Investeringsstrategi ved Simon Slot 

4. Investeringsspillet ved Simon Slot 

5. Offentlig-Privat Partnerskab ved Henrik Mogensen 

6. Vindmølleprojektet Gode Wind 2 ved Henrik Mogensen 

7. Hvordan klarer Lærernes Pension sig sammenlignet med andre arbejdsmarkedspensi-

onsselskaber? Ved Henrik Mogensen 

8. Før vi går hjem ved Morten Thygesen og Annelise Rosenberg 

 

Referat 

 

1. Morten bød velkommen og konstaterede, at meget har forandret sig siden forummet 

mødtes for første gang for godt et år siden. Han påpegede vigtigheden i foraenes 

arbejde både til gavn for kolleger, som bukker under for arbejdspresset og fordi, vi 

skal blive længere på arbejdsmarkedet. Vi skal sikre, at vores pensionsordninger 

holder - også på den lange bane. 

 

2. Siden fælleskonferencen i august, har sekretariatet holdt et bestyrelsesseminar om 

den nye LærerPension. Bestyrelsen blev bl.a. præsenteret for foraenes idéer og se-

kretariatet arbejder nu videre med forslagene. 

 

Fra den 24. november 2014 lancerer F&P en ny og forbedret udgave af hjemmesiden 

PensionsInfo.dk. Annelise viste et uddrag af skærmbillederne og opfordrede til selv at 

prøve sig frem, når den nye udgave af hjemmesiden går i luften. 

 

3. Investeringsstrategien er et vigtigt redskab, når Lærernes Pension skal investere 

medlemmernes penge. Det er bestyrelsen, der godkender strategien, som er langsig-

tet, men som jævnligt tages op til revision for at sikre holdbarheden. Simon forklare-

de, hvilke parametre der skal tages hensyn til, når strategien lægges. Der tages f.eks 

højde for at risikoen ikke er for høj i forhold til det forventede afkast og til at investe-

ringerne spredes på mange forskellige aktiver.   
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4. Simon havde forberedt et investeringsspil, hvor foramedlemmerne i et fiktivt univers 

kunne prøve at sætte depotrente, andel af aktier og andel af alternative investeringer 

over en 5-årig periode. Det var en sjov og lærerig øvelse. 

 

5. Offentlig-privat partnerskab har ofte været oppe til debat i foraene og nu forklarede 

Henrik lidt mere om, hvordan et opp-projekt fungerer og hvilke opp-projekter, der er 

udbudt i Danmark. Henrik redegjorde for de overvejelser sekretariatet og bestyrelsen 

har gjort sig i forhold til Lærernes Pensions deltagelse i sådanne projekter. Som ek-

sempel kan nævnes bygning af et nyt psykiatrisk hospital i Skejby ved Århus samt 

udnyttelsen af grunden og de eksisterende bygninger i Risskov. Århus kommune satte 

projektet samlet i udbud og Lærernes Pension vandt opgaven sammen med PKA og 

KPC. Det er PKA, som står for byggeriet af det nye hospital (OPP), mens Lærernes 

Pension er bygherre på det meste af den gamle grund i Risskov. Her vil man i årene 

fra 2019 og 6-7 år frem bygge omkring 1.050 boliger i eksisterende og i nye bygnin-

ger. 

 

6. Lærernes Pension er gået med i et stort vindmølleprojekt sammen med Dong Energy, 

PKA, Industriens Pension og Lægernes Pensionskasse. Gode Wind 2 projektet består 

af 42 vindmøller, som bliver placeres i Nordsøen ca. 44 km ud for Tysklands kyst i 

løbet af 2015. Lærernes Pensions andel er på 17,5% af investeringen og vi forventer, 

at investeringen er tjent hjem efter 9,5 år. Vindmøllerne levetid er estimeret til at 

være 25 år.  

 

7. Generelt har Lærernes Pension klaret sig godt på de økonomiske nøgletal i 2013 i 

sammenligning med andre arbejdsmarkedspensionsselskaber. Det samlede afkast lå i 

den bedre halvdel og i forhold til omkostningerne lå vi i top 5. 

 

8. Afslutnings vis talte vi om dagens program, om hvad der er planlagt til næste møde i 

Medlemsforum Øst i januar samt ønsker til emne på årsmødet i april.  

 

 


