
Referat af ekstraordinær generalforsamling 20. april 2006 
  
Tilstede: Tove, Rigmor, Robert, Preben H., Gunnar, Finn, Carsten, Georg og Toke (referent) 
  
Det var planen, at generalforsamlingen skulle afvikles inden frokosten, men da alle var sultne, blev 
generalforsamlingen afholdt, da den værste sult var stillet. 
  
Dagsorden  

  

1) Rettidig indkaldelse 
Den ekstraordinære generalforsamling var annonceret pr. mail i mindst tre uger før afholdelsen. 
 
2) Drøftelse af ny pensionsordning 
Gælder for medlemmer, der modtager pension fra MP Pension. Det gjaldt det store flertal. Det 
væsentlige indhold af  ændringsforslag er: nedsættelse af garantirenten, som pt. er enten 4,5%, 3% 
eller 1,5%. Forslaget går ud på, at nedsætte garantirenten til 1,5%, hvilket vil give pensionskassen 
større økonomisk frihed til at investere flere penge i udenlandske og danske aktier. Desuden lægger 
forslaget op til at afkorte den periode, i hvilken barn/børn af forældre, der er medlemmer, kan få 
penge fra pensionskassen. Materialet, som man kan rekvirere fra MP Pension er svært at overskue, 
hvis man ikke har specialviden på feltet. Toke henviste til en artikel i sidste nummer af 
Magisterbladet (nr. 7, 15. april 2006, side 28), hvor medlem af pensionistbestyrelsen, Sianette 
Kwee, på en kvalificeret og pædagogisk måde fremtrækker vigtige aspekter i forslaget. 
Konklusionen er, at medlemmer, der er på pension eller snart skal det og de unge medlemmer stilles 
ret så forskelligt, så man skal træffe sit valg med omhu. For medlemmer, der får eller snart skal på 
pension, er den gamle ordning måske mest favorabel, i hvert fald ud fra en safety-first-betragtning. 
Vi vil senere på året blive stillet over for et valg mellem, om hvorvidt vi vil køre videre under ny 
ordning eller gammel ordning. Ikrafttrædelsestidspunktet er 1. januar 2008. 
 
3) Vedtægtsændringer 
Der var tale om navneændring (samme navnestruktur som Århusklubben) og fejlrettelse. De 
nuværende vedtægter kan ses her... 
 
§ 1 Navn 
Klubbens navn er DMs (Dansk Magisterforenings) klub for efterlønsmodtagere og pensionister i 
Fyns Amt. 
  
Ændredes til: 
  
§ 1 Navn 
Klubbens navn er DMs (Dansk Magisterforenings) klub for efterlønsmodtagere og pensionister i 
Fyns Amt. Kort navn: DM-seniorklub Fyn. 
  
I § 9  
vf. § 7, stk. 2 ændredes til: 
 
jvf. § 6, stk. 2. 

http://www.dm.dk/sw53229.asp

