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MØDEREFERAT 

Møde om Dagsmøde i Medlemsforum Vest 

Møde dato 2. februar 2017 

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

Malle og Annelise Rosenberg 

Fraværende Geier Enoksen og Kirsten Nielsen 

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. Leif Plauborg bød velkommen til dagsmødet med Medlemsforum Vest. Det er kyndel-

misse sagde Leif, og dermed er vi halvvejs igennem vinteren. Ved runden rundt kom-

menterede foramedlemmerne på lidt forskelligt: 

 

 Jeg fik ikke kvitteringsmail efter indbetaling af engangsbeløb på en PlusPension og 

pga travlhed i medlemsservice tog det lang tid at fremsende en (Annelise følger 

op på proceduren). 

 

 Hvor meget må man indbetale på en ratepension (53.500 kr.) og hvor ser man, 

hvor meget man indbetaler hos Lærernes Pension (på hjemmesiden under selvbe-

tjening – indbetalinger). Hvad sker der, hvis man overskrider ratemax? (Vi sender 

brev, når man rammer ratemax hos Lærernes Pension, men vi kan ikke holde øje 

med andre selskaber, så der vil der komme orientering fra SKAT). 

 

 Jeg blev fortalt, at der var omkostninger forbundet med overførsel mellem PBU og 

Lærernes Pension (det er der ikke). 

 

 Hvorfor sker der ikke opskrivning af den løbende livsvarige alderspension? Den 

mister købekraft over årene (Der er allerede regnet fremtidig rentetilskrivning ind 

i prognosen, så alderspensionen vil kun stige med en eventuel difference på prog-

nosen og den reelle depotrente). 

 

2. Maria Mørch, som er ansvarlig for Lærernes Pensions 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 hvilket krav Lærernes Pension 
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stiller til bygherren om brug af lærlinge og praktikanter. Der kom bl.a. forslag om at 

bygge studentercontainere i studiebyerne. 

 

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

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

en langsigtet strategi. Morten belyste også principperne i depotrentetilskrivningen hos 

Lærernes Pension og fortalte om alternativer til gennemsnitsrenteordninger. Efter 

gennemgangen diskuterede foramedlemmerne ønsker og krav til valgmuligheder i 

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

 

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

for ikke? 

 

Det skulle i givet fald være på en PlusPension. Her kunne man f.eks. tilbyde 4 forskel-

lige risikogrupper.  

Vi synes, det er godt, som det er.  

 

Kunne man forestille sig et livscyklus i renten? Tænkt i enten markedsrente eller i 

gennemsnitsrente med højest rente til de unge. 

 

Vi tænker også livscyklusprodukt til PlusPensionen og synes ikke, det giver modsat-

rettet signal at tilbyde noget andet på PlusPensionen end på overenskomstpensionen. 

 

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

sen af disse valg bedst?  

 

Der skal ikke være for mange individuelle valg, for det må ikke blive for dyrt. Måske 

nogle puljer men ikke på overenskomstpensionen. 

Vi skal passe på omkostningerne til rådgivning og andet. 

 

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

Man skulle selv betale for rådgivningen. 

 

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

 

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

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

 

PlusPensionen skal markedsføres noget mere. Den kunne bruges til at lege med.  

Markedsføring af PlusPensionen som frihed til at stoppe tidligere. Vi savner fordele og 

ulemper ved de forskellige produkter. Og husk kvittering ved indbetaling. Vi foretræk-

ker, at man kan bruge Dankortnummer i stedet for kontonummer. Få de unge til at 

spare op på en PlusPension. Vi savner mere information om PlusPensionen. 

 

Vi mangler bedre overblik på hjemmesiden. Vi vil gerne have grafer, som viser over-

sigter over hvordan pensionen er vokset og f.eks. sammenholde det med de anbefa-

lede 70%.  
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Lærernes Pension kunne være endnu bedre til at fange dagens historie og melde ud, 

hvordan Lærernes Pension håndterer den givne situation/historie. 

Man skal ville fællesskabet på hele linjen og ikke kun på noget af det 

 

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? 

 

Frit pensionsvalg kræver, at man sætter sig und i det. Hvor mange lærere sparer op 

ved siden af? Salgspotentiale på PlusPensionen. 

Der er en ordentlighed hos Lærernes Pension (etik, åbenhed osv.) Lærernes Pension 

er gode til at se fremad. 

 

2. 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. 

 

 


