
 

 

 

MØDEREFERAT 

Møde om Seminar om bestyrelsens arbejde 

Møde dato 24. april 2015 

Til stede Medlemsforaene, Monica Lendal Jørgensen, FSL og fra Lærernes Pension 

Michael Rannje, Paul Brüniche-Olsen og Annelise Rosenberg 

  

Referent Annelise Rosenberg 

 

 

 

1. Annelise bød velkommen til seminar om bestyrelsens arbejde. Det er første gang 

medlemsforaene behandler dette emne og vi er meget glade for, at Monica og Michael 

har tid og lyst til at kommer i dag. 

 

2. Michael Rannje er direktionsjurist og har bl.a. til opgave at tilrettelægge bestyrelsens 

arbejde herunder planlægning af deres uddannelsesforløb. Michael lagde ud med 

billedligt fortalt at sammenligne Lærernes Pension med Titanic. Det er bestyrelsen, 

der står på broen og som skal afstikke kursen. Uden et eksakt søkort skal de undgå 

kollisioner og ulykker og sikre en god rejse til alle medlemmerne. Bestyrelsen består 

af 14 personer, hvoraf 10 er udpeget af de faglige organisationer, 2 kommer fra ar-

bejdsgiverorganisationerne og 2 er sagkyndige. Bestyrelsen skal uddannes til at kun-

ne give direktionen i Lærernes Pension sparring fx når der skal udarbejdes investe-

ringsstrategier. Overordnet set er det finanstilsynet, der tilser, at bestyrelsen er 

sammensat rigtigt, har bred erfaring og er fagligt i stand til at varetage det store 

ansvar, der lægges på deres skuldre. 

 
3. Monica Lendal Jørgensen er næstformand i Frie Skolers Lærerforening og med 

næstformandsposten følger en plads i Lærernes Pensions bestyrelse. Det var Monica 

ikke helt forberedt på, og det var lidt overvældende pludselig at stå med ansvar for så 

mange læreres pensionsopsparinger. Monica beroligede medlemsforaene med, at hun 

og de andre i bestyrelsen bliver uddannet grundigt og at der forud for hvert bestyrel-

sesmøde et meget stof, der skal læses grundigt for at sikre forståelsen og for at dan-

ne et fundament for de beslutninger, bestyrelsen skal træffe. Finanstilsynet er meget 

opmærksomme på, at bestyrelsen samlet har tilstrækkelige kompetencer. 

 
4. Medlemsforaet fik udleveret eksempler på nogle af de dilemmaer, bestyrelsen står 

overfor og efter at have diskuteret gruppevis, lavede vi en fælles opsummering. Her 

er nogle af de ting, der blev sagt: 

 
Etik er altid aktuelt og altid et dilemma. Lærernes Pension skal trække sig langsomt 

ud af ”uheldige” investeringer. Der skal være lærlinge og overenskomster i de selska-

ber vi bruger til at bygge vores ejendomme.  

 

OPP skal give et godt afkast. Selskabets interesser skal varetages før samfundets 

forventninger kan indfries. Foraene var ”lunkne” på, hvad de kan finde på. Selskabet 

og bestyrelsen kunne selv stille forslag til gode OPP projekter.  
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Bestyrelsen skal varetage både medlemmernes og selskabets interesser. Det er na-

turligt at beskytte sit bagland, men de skal huske at de repræsenterer alle.  

 

Hvilken bestyrelse har vi, når den ikke vælges blandt folk med de oplagte kompeten-

cer, men for de flestes vedkommende er poster, man bliver udpeget til? Er de samle-

de kompetencer gode nok til at kunne give direktionen det rette modspil og sparring? 

Det er i hvert fald vigtigt, at bestyrelsen opsøger folk med den rette indsigt. 

 

5. Efter endt debat takkede Annelise for et interessant seminar og ønskede alle et godt 

årsmøde. 


