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MØDEREFERAT 

Møde om Dagsmøde i Medlemsforum Øst 

Møde dato 25. januar 2017 

Til stede Medlemsforum Øst og fra Lærernes Pension deltog Maria Mørch, Morten 

Malle, Morten Skjerk og Annelise Rosenberg 

Fraværende Bjarne Skule, David Møller, Dorthe Knudsen, Kim Bach, Marianne Spang-

gaard og Tine Buchardt 

Referent Annelise Rosenberg 

 

 

 

Dagsorden 

 

1. Velkomst og siden sidst 

2. Investeringer i ejendomme i DK 

3. Investeringsstrategi og debat om rentemetode 

4. Årsmødet 2017 

 

Referat 

 

1. Morten Thygesen bød velkommen til dagsmødet. Morten bemærkede, at det har væ-

ret en rolig start på året dog når man ser bort fra indsættelsen af den nye præsident i 

USA. Ved runden rundt kom flg. kommentarer:  

a. Pensionstjekket fungerer ikke godt på den side, hvor man kan ændre sin løn 

b. TR og sagsbehandlersiden ønskes udbygget med information om sygesager 

og hvordan man kan hjælpe en kollega/et medlem 

c. Hvem skal rådgive om fritvalgstillægget -> det skal arbejdsgiver 

d. Vejledning om PlusPension ønskes. Hvad man skal undersøge, før man laver 

privat opsparing skal lægges på hjemmesiden 

e. Forslag om at stille OK-krav om rettighed til nedsat tid fra en given alder 

f. Mere reklame for PlusPension ønskes 

 

Morten Skjerk, som er kommunikationskonsulent hos Lærernes Pension fortalte, at 

han deltog på dagens møde for at snakke lidt med de forskellige i forummet og bl.a. 

høre om de har nogle kolleger, som gerne vil lade sig interviewe vedr. tanker om pen-

sion. Interviewene skal bruges på Lærernes Pensions Facebookside og på hjemmesi-

den.  

  

2. Maria Mørch, som er ansvarlig for Lærernes Pension boligbyggerier i Danmark, infor-

merede om tankerne bag de alternative investeringer og præsenterede de forskellige 

boligbyggerier. Der var mange gode spørgsmål og debatter om f.eks. huslejeniveau, 

placering af byggerierne, medlemmers fortrinsret og tilladelse til husdyrhold. 

 

3. Morten Malle, som er investeringsdirektør i Lærernes Pension, præsenterede Lærer-

nes Pensions investeringsstrategi og forklarede hvorfor det er vigtigt at holde fast i 

den langsigtede strategi. Morten belyste også principperne i depotrentetilskrivningen 

8. februar 2017  
 



 

Side 2/3 
 

hos Lærernes Pension og fortalte om alternativer til gennemsnitsrenteordningen. Efter 

gennemgangen diskuterede foramedlemmerne ønsker og krav til valgmuligheder i 

pensionsordningen. Her er spørgsmålene og gruppernes feedback i korte vendinger. 

 

1.Skal Lærernes Pension tilbyde valgmuligheder i pensionsopsparingen? Hvorfor/hvor-

for ikke? 

 

Frihed for den enkelte til at investere frit skal ikke gå ud over kollektivet. Vi er kon-

servative og godt tilfredse med tingenes tilstand. Hvis man tilbød valg, kunne det eks. 

være med en andel på 15% frit valg i starten, stigende til 30%. Man kunne også lave 

forskellige risikoprofiler samt etiske profiler. 

 

2.Hvad skal medlemmerne i givet fald kunne vælge? Og hvordan belyses konsekven-

sen af disse valg bedst?  

 

Vi skal beskytte flertallets interesser, og vi mener ikke man skal kunne investere frit 

for ok-pengene. Det må den enkelte gøre ved siden af og for private midler.  

 

3.Hvordan klædes medlemmerne bedst på til at træffe valg? 

 

Valgfrihed kræver mere uddannelse af rådgiverne. Man skulle have et ”pensionskøre-

kort”. Vi skal ikke spørge bredt blandt medlemmerne for det kræver viden og er i vir-

keligheden en kommunikationsudfordring. Dem, som bruger valgene skulle selv be-

tale for rådgivningen. Lærernes Pension kan få rådgivningsansvar. 

 

4.Hvor mange medlemmer tror du vil udnytte en valgmulighed? Ville du selv?  

 

Det ville kun være et fåtal, der ville gøre brug af valgfriheden. Vi ved godt, at der er 

enkelte individualister, der ønsker noget andet, men det er imod hele den solidariske 

tankegang. Vi er bekymrede for, at omkostningerne ikke står mål med, hvor mange, 

der vil bruge det. Der er risiko for, at man træffer et forkert valg eller at man aldrig 

får genbesøgt og optimeret sine investeringer. Pension er i forvejen et lavinteresse-

område, så at medlemmerne skulle interessere sig for investeringerne ville være 

Klondyke. Man kunne lave en undersøgelse blandt medlemmerne som et fingerpeg til 

bestyrelsen. Der ville ikke være mange, som ville bruge det, men det ville tilfredsstille 

kritiske røster 

 

5.Hvilke forandringer ønsker du generelt hos Lærernes Pension? Hvad skal vi gøre an-

derledes, og hvad skal vi gøre mindre/mere af? 

 

Hvis vi skulle finde på et nyt produkt, så kunne en sundhedssikring være en mulig-

hed. Vi vil gerne holde fast i de kollektive og solidariske dækninger. Vi synes, vi skal 

bevare fokus på kollektive ordninger og lave omkostninger med buffer til nedgangsti-

der. Vi er tilfredse med de produkter, vi har i dag. Man kunne låne i sin egen pensi-

onsopsparing/drive bankvirksomhed 

 

6.Hvis der var frit pensionsvalg: Hvor sandsynligt er det, at du vil vælge Lærernes 

Pension? Hvad skal der til for at øge denne sandsynlighed? Vil du anbefale Lærernes 

Pension til andre? 
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Vi kan ikke gennemskue, om det skulle være nogen fordel at lukke andre end lærere 

ind i Lærernes Pension. Vi synes, det er meget positivt, at der ikke er aktionærer, 

som skal høst frugten af de gode afkast og vi er glade for, at den etiske kodeks lø-

bende bliver justeret. Vi synes ikke, vi skal åbne for andre grupper, da der er risiko 

for, at nogle shopper rundt og at det kommer til at gå ud over fællesskabet. Vi er 

glade for og trygge ved Lærernes Pension. Det er et ordentligt selskab, der har retti-

dig omhu. 

 

4. Annelise fortalte, hvordan et årsmøde hos Lærernes Pension forløber og at Lærernes 

Pension gerne vil invitere en ekstern oplægsholder. Lærernes Pension havde to for-

slag, hvoraf forummet valgte USA eksperten Mads Fuglede 

 

 


