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Medlemsmøde 2021
København 7.ktober 2021
 

Forord

Mottoerne på forsiden af beretningen 2019-2020 var Stærke fællesskaber, Viden i spil og Relationer mellem 
ressourcestærke medlemmer. På trods af endnu et år med Corona har bestyrelsen kunnet leve op til disse mottoer. 

Bestyrelsesmøderne med ressourcestærke medlemmer blev holdt på Zoom-portalen, og medlemmerne vænnede sig 
til at mødes som brystbilleder.

Vi blev bedre og bedre til at styre teknikken, så gode, at bestyrelsen kan fortsætte med at mødes i det digitale rum, 
når der skal holdes et hurtigt møde eller bare, når man vil undgå den lange rejse fra den ene ende af landet til den 
anden. 

I netværket Meningsfuld SenKarriere har viden været i spil, hvor ressourcestærke medlemmer har deltaget i 
arrangementer om pension, seniorordninger og viden om overgang fra det aktive arbejdsliv til det aktive seniorliv. 

I netværket er der skabt relationer og græsrodsgrupper, som har lyst til at medvirke til et bedre seniorliv. Flere af 
bestyrelsens medlemmer har medvirket til at skabe fællesskaber i netværket, hvor der er fokus på et meningsfyldt 
arbejdsliv igennem alle arbejdslivets faser.

Efter snart tre år i DM Pensionists bestyrelse afventer bestyrelsen det kommende valg, som offentliggøres fra  
den 19. november 2021.
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Bestyrelsesmedlemmerne er bredt repræsenteret i DM Pensionist. Formanden kommer fra Nordsjælland, 
næstformanden og kassereren fra Midtjylland og redaktøren kommer fra Nordjylland.

Bestyrelsens sammensætning 2021:

Formand Inge Lise Vadont
Næstformand Lisa Fischel
Kasserer Jørgen Eie Christensen
Redaktør Pensionistsektionens hjemmeside, DM, Henrik A. Nielsen

Pensionistsektionens kontaktperson i DM er Vibeke Højlund

 

Formand 
Inge Lise Vadont

Næstformand
Lisa Fischel

Kasserer
Jørgen Eie Christensen

Bestyrelsesmedlem  
og Redaktør

Henrik A. Nielsen
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Bestyrelsens arbejde 2020/2021

På trods af Corona og de restriktioner som har fulgt med, er bestyrelsens arbejde ikke gået i stå, tvært imod har vi haft 
flere møder en planlagt. Zoom-portalen har været en stor hjælp til at kunne gennemføre bestyrelsens aktiviteter. 

De overordnede temaer har været:
• Ind- og udmeldelsesprocedure
• Tilretning af nye vedtægter i DM
• Møder i forbindelse med databehandleraftale for de regionale afdelinger
• Opfølgning på budgetter
• Budgetlægning
• Valg 2021
• Planlægning af seminar og medlemsmøde 2021

Mere om dette nedenfor.

Arbejdsprogram 2021

Bestyrelsens arbejdsplan for 2020-2021 har ligesom de tidligere år haft fokus på at styrke kommunikationen både 
til sektionens medlemmer og til de lokale afdelinger i regionerne under DM Pensionist. Der er fokus på at varetage 
kommende og nuværende pensionisters interesser. Bestyrelsen skal være med til at inspirere medlemmerne til at 

skabe relationer og ikke mindst at danne netværk, som både er faglige og interessebaserede.

Ved medlemsmøderne har deltagerne gentagne gange opfordret bestyrelsen til at have et politisk fokus. Når DM 
Pensionist ikke har en plads i DM´s hovedbestyrelse, bliver det en smule svært at komme på banen. DM´s ønske om, 
at medlemmerne danner netværk og skaber relationer, har givet Netværket Meningsfuld SenKarriere mulighed for 
indirekte at påvirke DM´s seniorpolitik.  

Møder med Camilla Gregersen
Bestyrelsen har haft et par møder med Camilla Gregersen, hvor vi bl.a. har haft aldersdiskrimination på dagsordenen 
og DM´s tanker om seniorordninger, gradvis nedtrapning, aldersdiskrimination ved nyansættelser samt, hvordan DM 
arbejder med værdipolitik versus den måde seniorer betragtes i samfundet. 

Fremover skal bestyrelsen mødes med Camilla Gregersen to gange om året. Dagsordenen er bl.a., hvad der rører sig 
i DM inden for seniorområdet og på arbejdspladserne, og hvordan DM Pensionist kan medvirke med input, når der 
skal drøftes seniorpolitik i DM. 

Udadvendt politisk arbejde

Som bestyrelsen orienterede om i beretningen 2019-2010 har formanden taget initiativ til at etablere et netværk, 
Netværket Meningsfuld SenKarriere, der er i dag har 112 medlemmer fordelt over hele landet. De fleste medlemmer 
bor Øst for Storebælt. I løbet af 2020 og på trods af Corona er netværket holdt i live ved møder på Zoom-
portalen. Medlemmerne er blevet inviteret til oplæg om seniorordninger, pension, forberedelse til overgang til 
pensionistlivet, hvordan man støtter hinanden, når man bliver ledig i en alder på 55+. Når det har været muligt for 
Coronarestriktionerne har vi arrangeret walk and talk og fysiske møder.

Netværket har været en øjenåbner for Camilla Gregersen og DM i øvrigt. Det har betydet, at tovholdere i netværket 
har fået et samarbejde i gang med afdelingen Arbejdsliv og Karriere, hvor seniorkonsulenten er vores kontaktperson. 
Seniorerne i DM er kommet frem i lyset, og bestyrelsen håber, at DM vil arbejde for en større fleksibilitet på 
arbejdspladsen, som kan medvirke til, at seniorerne fastholdes på arbejdspladserne, så deres senkarriere bliver 
meningsfuld. 
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Det er formandens ønske, at der på sigt bliver etableret et seniornetværk på tværs af sektorerne i DM, som kan 
få seniorpolitikken helt ud på alle arbejdspladserne, og ikke mindst så det sikres, at de aftaler, der er indgået for 
seniorerne inden for både staten og kommunerne kan smitte af på de private virksomheder, men dette er kun i 
støbeskeen. 

Medlemskab DM Pensionist

Der er pr. 1. juli 2021 2.583 medlemmer i DM Pensionist, tabel 1. 

Tabel 1
 

Årstal Antal medlemmer Stigning

 2015 1970 56

 2016 2030 60

 2017 2200 170

 2018 2400 200

Pr. 1. august 2019 2411 11

Pr. 1. august 2020 2508 97

Pr. 1. juli 2021 2.583 78

Tallene i de regionale afdelinger fordeler sig som i nedenstående tabel.  
Den 1. juni 2021 er der i alt 673 medlemmer. 

Tabel 2 

Ind- og udmeldelsesprocedure

Ved det årlige medlemsmøde i 2019 blev bestyrelsen opmærksom på, at deltagere ved medlemsmødet ikke kendte 
til de lokale afdelinger og de arrangementer, som afdelingerne afholder. Bestyrelsen har derfor siden januar 2019 
holdt en del møder med sekretariatet om ind- og udmeldelsesprocedure i DM samt overgangsprocedure til DM 
Pensionist. 

Det har været en meget lang proces, som nu er mundet ud i, at alle medlemmer, der ved pensionering enten ønsker 
helt at melde sig ud af DM eller ønsker at blive overflyttet til DM Pensionist, får de samme informationer, hvad enten 

Regionale afdelinger Medlemmer

DM Seniorer Midtjylland 124

DM Seniorer Nordjylland 45

DM Senior Sydjylland og Fyn 73

DM Senior Øst 431

I alt 673
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de ringer til DM, skriver til DM eller foretager ind- eller udmeldelse på DM´s hjemmeside. Alle får også en mail om, 
hvor de ud over at blive informeret om fordelene ved at forsætte medlemskabet i DM som passivt medlem også 
bliver informeret om, at de kan blive medlem af en af de regionale afdelinger under paraplyen DM Pensionist. 
Proceduren skal også sikre fastholdelse af medlemmer i DM.

Proceduren for ind- og udmeldelse er ikke helt i mål endnu, for DM´s eksisterende it-system kan ikke indfri 
alle bestyrelsens ønsker om fx at opbevare data, informere DM Sekretariatet om, at afdelingerne har fået nye 
medlemmer m.v.. I efteråret 2021 får DM et nyt it-system, og så håber bestyrelsen, at ind- og udmeldelses samt 
overgangsproceduren til DM Pensionist vil være færdigudviklet, så planlægning og afholdelse af aktiviteter i 
afdelingerne kan ske både i henhold til persondataforordningen og ikke mindst, så det bliver så nemt som muligt for 
bestyrelserne i de regionale afdelinger at planlægge arrangementer for deres medlemmer.

Databehandleraftale for de regionale afdelinger

I foråret 2021 blev formanden kontakte af DM´s sekretariat som meddelte, at det var nødvendigt, at de lokale 
afdelinger skulle have en databehandleraftale. DM´s advokat, som også er DM´s databeskyttelsesrådgiver, DPO,  
var kommet frem til, at det er nødvendigt at få en databehandleraftale med afdelingerne i regionerne. 

En databehandleraftale er en aftale mellem en dataansvarlig og den, der behandler personoplysninger på vegne af 
den dataansvarlige, databehandleren, om, hvordan personoplysninger skal behandles. De regionale afdelinger får de 
persondata, som er nødvendige for at fungere i forbindelse med aktiviteter og arrangementer i afdelingerne fra DM’s 
sekretariat. Det er fx navn, e-mailadresse og evt. telefonnummer. Disse data er ikke umiddelbart personfølsomme 
data, jf. Datatilsynets retningslinjer, men når ovennævnte persondata behandles inden for en fagforening bliver 
de vurderet som personfølsomme ifølge DM´s advokat, og afdelingerne opfattes af samme som selvstændige 
databehandlere – i modsætning til fx DM’s sektorer.

DM´s argument for, at afdelingerne skal have en databehandleraftale for de regionale afdelinger, har været at 
helgardere sig, nemlig at gøre det rigtige – at sikre medlemmernes data samt at leve op til persondataforordningen. 

Bestyrelsen står uforstående over for, at afdelingerne skal have deres egne databehandlerafter, når DM allerede har 
en privatlivspolitik, som ligger på DM´s hjemmeside, privatlivspolitik. dm.dk/privatlivspolitik, hvor det er beskrevet, 
hvordan DM behandler medlemmernes personoplysninger – herunder pensionistmedlemmernes.

Bestyrelsen stillede DM´s advokat spørgsmålet om, hvorfor sektorerne i DM ikke har databehandleraftaler, når DM 
Pensionist skal have en aftale. Til dette svarede advokaten, at det skyldes, at DM´s sektorer er under samme cvr.nr.  
De agerer derfor inden for den samme ”boble”. 

Afdelingerne i DM Pensionist anses derimod som et tredje led i organisationen. Organisationen DM er baseret 
på DM´s hovedvedtægt, sektorernes og DM Pensionists vedtægter, hvor afdelingerne er det tredje led med 
afdelingernes egne vedtægter, selvom de skal godkendes af sektionsbestyrelse og hovedbestyrelse. Afdelingerne 
i regionerne er altså et ekstra led i organisationen DM – ifølge advokaten. 

Efter mange drøftelser i bestyrelsen, en del møder med DM´s sekretariat og formænd fra afdelingerne, har 
bestyrelsen for DM Pensionist, som er paraplyorganisation for de regionale afdelinger, aftalt med DM sekretariatet,  
at DM´s advokat udarbejder et forslag til én databehandleraftale for samtlige afdelinger.

Udgiften til databehandleraftalen er kr. 12.000,00. Sekretariatet mente, at det var et begrænset beløb. Det mente DM 
Pensionists bestyrelse ikke, og slet ikke set i lyset af, at DM Pensionists budget for 2021 er kr. 308.000,00. Dette beløb 
skal dække udgifter til alle afdelingernes aktiviteter samt det årlige medlemsmøde. DM tilbød herefter at dække 
udgiften til databehandleraftalen.

I det daglige arbejde i afdelingerne forventes databehandleraftalen ikke til at spille en væsentlig rolle, for 
afdelingernes bestyrelser, for de gør, som de plejer at gøre, passer på medlemmernes data. Aftalen er et dokument, 
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en procedure for, hvordan de data, som afdelingerne bruger i forbindelse med planlægning af arrangementer 
og aktiviteter, behandles. Den helt afgørende udfordring, som en evt. databehandleraftale ikke løser, er, at DM’s 
nuværende it-system ikke er i stand til at arkivere for og kommunikere sikkert og tilfredsstillende med afdelingerne.  
Vi ser derfor frem til, at DM’s planlagte nye it-system løser denne reelle udfordring.

Nu afventer DM Pensionists bestyrelse, at udkastet til databehandlerafte bliver udfærdiget, og herefter tager 
bestyrelsen stilling til det videre forløb. Bestyrelsen har samtidigt tilkendegivet, at den forbeholder sig evt. at 
forelægge sagen for Datatilsynet. Det er ikke indlysende, at Pensionistsektionen ikke på samme måde som de  
øvrige enheder af DM er en integreret del af DM’s organisation som dataansvarlig.

Samarbejde med afdelingerne i regionerne

I 2020 var det planlagt, at DM Pensionists bestyrelse skulle mødes med bestyrelserne i regionerne til et seminar i 
Middelfart, men på grund af Corona måtte bestyrelsen desværre aflyse seminaret.

Da Coronarestriktionerne endelig ophørte, kunne DM Pensionist heldigvis igen invitere de regionale afdelingers 
bestyrelser til seminar i Middelfart. Seminaret blev afholdt den 22. og 23. september 2021. Ved seminaret blev der 
bl.a. drøftet, hvilken rolle pensionisterne spiller i DM, og hvilken rolle pensionisterne i fremtiden skal spille i DM? 

Spørgsmålet om, om sektionen for pensionerede akademikere skal fortsætte med at kæmpe for af få en plads i 
hovedbestyrelsen for at få politisk indflydelse i DM, når der skal drøftes seniorpolitik, blev også drøftet i Middelfart 
ligesom muligheden for, at pensionisterne måske skal søge indflydelse ad andre veje, blev vendt og drejet.

Netværket Meningsfuld SenKarriere er et eksempel på, at DM kan påvirkes uden for hovebestyrelsen, for seniorerne  
i DM er blevet mere synlige efter, at netværket er stiftet. DM har fx tilbudt jobsøgningskurser for seniorer for nylig. 

Ved seminaret var der ikke tvivl om, at DM bør arbejde for, at der kommer meget mere fokus på både seniorerne 
og pensionisterne i DM, så både seniorer og pensionister bliver mere synlige. DM skal derfor både fokusere på 
seniorernes behov i senkarrieren og pensionisternes behov i overgangen fra et langt arbejdsliv. Det kunne fx være 
vejledning og støtte samt kurser i forbindelse med overgangen fra et aktivt arbejdsliv til et liv som pensionist. 

Som DM skrev i Magisterbladet i 2015: Der er et behov for at gentænke DM’s fokus og kerneydelser, så vores 
fagforening også i fremtiden kan levere værdi til medlemmerne, 24. marts 2015. Der er fortsat behov for, at DM 
har fokus på DM´s kerneydelser, og at DM leverer værdi for alle deres medlemmer og i alle medlemmernes 
arbejdslivsfaser.

I fremtidens DM kan DM Pensionist være med at skabe sammenhænge mellem DM, hovedbestyrelsen, og DM 
Pensionist samt at involvere medlemmerne i sektionen for pensionerede akademikere, så medlemmerne føler 
ejerskab med deres fagforening – også når de er gået på pension. 

Deltagerne ved seminaret vil derfor arbejde videre med at formulere konkrete mål samt en strategi for,  
at DM arbejder for alle medlemmerne i DM, seniorer såvel som pensionister.

Bestyrelserne i de regionale afdelinger har også været involveret i drøftelser om databehandleraftalerne samt  
i forbindelse med at få en procedure for ind- og udmeldelse af DM, som beskrevet ovenfor.

Kommunikation DM Pensionist versus sekretariatet

Lige siden bestyrelsen trådte til i januar 2019 har kommunikationen mellem sekretariatet og øvrige afdelinger i DM 
været utilfredsstillende – ja nogle gange ikke eksisterende. 
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Umiddelbart har DM-sekretariatet flere gange glemt at inddrage DM Pensionist i forbindelse med ændringer i 
organisationen, som direkte har haft indflydelse på DM Pensionist uden at inddrage bestyrelsen. Det har fx været 
beslutning i forbindelse med databehandleraftalerne, annoncering i Akademikerbladet og senest information om 
valget 2021, hvor DM Pensionist ikke er blevet informeret om valget. Informationer, som alle andre i organisationen 
har modtaget fra sekretariatet, og som DM Pensionist også burde have modtaget i forbindelse med valget 2021. 

Bestyrelsen har fået informationer om valget enten fra andre medlemmer i organisationen eller ved, at man tilfældigt 
er faldet over informationerne på DM´s hjemmeside. Bestyrelsen har derfor henstillet til DM sekretariatet, at DM 
Pensionist i fremtiden skal have samme information, som sektorerne modtager fra sekretariatet både, når det drejer 
sig om valg, og når det drejer sig om seniorrettede informationer. Efterfølgende er der aftalt månedlige møder med 
sektionens kontaktperson, Vibeke Højlund.

Det skal nævnes, at bestyrelsen i forbindelse med OK21 har bidraget med forslag til forhandlingerne om seniorernes 
udfordringer på arbejdsmarkedet bl.a.

• at DM bør have mere fokus på den private sektor
• at seniorsamtalen blev skrevet ind i overenskomsten
•  at tillidsmændene kommer til at spille en større rolle i.f.b. med tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, 

fastholdelse på arbejdsmarkedet og seniorsamtaler

Om det er DM Pensionists anbefalinger, der har medført, at en seniormedarbejder, der er fyldt 62 år, i forbindelse 
med en MUS-samtale skal have tilbud om en seniorsamtale, er svært at sige, men det er dejligt, at seniorerne nu kan 
stille krav om at få en Seniorsamtale, hvor seniorerne kan være med til at tilrettelægge deres senkarrieren – et mere 
fleksibelt arbejdsliv.

Nye standardvedtægter

Ved kongres19 blev det besluttet at sektorernes og pensionistsektionens vedtæger skulle standardiseres, så 
vedtægterne bliver nemmere at håndtere i forhold til hinanden. At tilrette de nye standardvedtægter til DM 
Pensionist, har været en tredje større arbejdsopgave i bestyrelsen. Formanden og kassereren var inviteret til  
Zoom-møde med hovedbestyrelsen, da de nye standardvedtægter skulle godkendes. Ud over dette møde,  
har DM Pensionist ikke været inviteret til HB-møder.

På trods af standardiseringen har sektorer og pensionistsektionen fået lov til at sætte sektionens præg på 
vedtægterne. DM Pensionists valgprocedure adskiller sig fx fra sektorernes. DM Pensionist har fået flere suppleanter, 
8 i alt, end umiddelbart foreslået, 5. Flere suppleanter til bestyrelsen kan imødegå, at der skal vælges nye 
bestyrelsesmedlemmer, hvis eller når et bestyrelsesmedlem går ud af bestyrelsen. De nye vedtægter træder i kraft  
1. januar 2022. 

I forbindelse med udarbejdelse af de nye vedtægter er sektorernes navne også blevet standardiserede. De hedder  
fx DM Offentlig, DM Privat, DM Viden også videre. Pensionistsektionen hedder nu DM Pensionist. 

Bestyrelsen ønskede, at pensionistsektionen skulle hedde DM Seniorer, som afdelingerne i regionerne fx DM Seniorer 
Midtjylland og DM Seniorer Nordjylland, men det kunne hovedbestyrelsen ikke acceptere, da navnet seniorer kunne 
være i konflikt med fx seniorpolitik på arbejdsmarkedet samt DM´s vedtægter. 

I vedtægterne skelner man mellem seniorer, som er aktive medlemmer og pensionister, som er passive medlemmer. 
Efter megen tovtrækkeri accepterede bestyrelsen, at pensionistsektionen nu hedder DM Pensionist, men bestyrelsen 
taler stadig om at finde et bedre navn til sektionen for pensionister i DM. Det gør bestyrelsen ikke mindst for, at der 
bør være genkendelighed under paraplyen DM Pensionist. 
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Pensionistsektionens budget 2021-2022

Bestyrelsen har haft et godt samarbejde med økonomiafdelingen i det forløbne år og ikke mindst med de 
regionale afdelingers kasserere. Bestyrelsens kasserer og formand skal hver måned godkende perioderegnskabet 
og posteringsudtræk for samtlige afdelinger i DM Pensionist, men inden posteringerne kan godkendes, skal de 
sendes til de enkelte afdelinger i regionerne. Herefter sender DM Pensionists kasserer de godkendte regnskaber til 
økonomiafdelingen.

Samarbejdet med de regionale afdelinger om udarbejdelse af afdelingernes budgetter for både 2021 og 2022 
har været meget tilfredsstillende. Som det fremgår af nedenstående tabel har afdelingerne igen i år fremendt 
ønsker til budgettet for 2022, men da budgettet først skal til førstebehandling den 27. oktober 2021 og senere til 
andenbehandling den 6. december 2021, hvor budgettet skal godkendes, kender bestyrelsen endnu ikke budgettet 
for 2022, men bestyrelsen håber, at budgettet for de direkte medlemsrettede aktiviteter bliver godkendt  
af hovedbestyrelsen i december 2021.

Pensionistsektionens bestyrelse har på grundlag af DM-Seniorers ønsker og arbejdsplaner budgetteret med et 
budget på kr. 346.240,00. 

Tabel 3

 Realiseret 
2019

Realiseret 
2020

Budget  
2021

Prognose 
2021

Budgetforslag 
2022

Sektorbestyrelse     

Sektorbestyrelsesmøder 37.139 9.753 25.000 9.000 30.000

DM P Øst   300 8.000 12.000

DM P Sydjylland - Fyn 1.360 2.040

DM P Midt 1.000 1.000

DM P Nord 900 1.200

I alt Pensionistsektionens 
bestyrelse

37.139 10.053 25.000 20.260 46.240

Medlemsarrangementer

Årligt medlemsmøde 63.137 0 90.000 90.000 100.000

DM P Øst 64.718 26.722 65.000 67.000 66.000

DM P Sydjylland - Fyn 23.653 6.659 26.000 23.000 30.200

DM P Midt 28.685 7.028 31.000 15.000 28.000

DM P Nord 24.097 7.402 26.000 23.331 25.800

Tværgående seminar 35.000 25.000 40.000

Medlemsarrangementer totalt 204.290 47.811 273.000 233.471 290.000

Politisk kommunikation

Netværk 10.000 10.000 10.000

Politisk kommunikation totalt 0 0 10.000 10.000 10.000

DM Pensionist totalt 241.429 57.864 308.000 263.731 346.240
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Valg 2021

Opstillingsperioden til valget 2021 begyndte den 14. juni 2021 og den sluttede den 17. september 2021.  
Valget begynder den 25. oktober 2021 og slutter den 18. november 2021. Optælling af stemmer og offentliggørelse 
af resultatet sker fra den 19. november 2021.

Bestyrelsen vil anbefale den nye bestyrelse at videreføre DM Pensionists formål af 2021:
 
√  Pensionistsektionens bestyrelse vil varetage kommende og nuværende pensionisters interesser, samt vil 

være med til at inspirere medlemmerne til at skabe relationer og danne netværk, som både er faglige og 
interessebaserede. 

√  Når hovedbestyrelsen skal drøfte seniorpolitik, +55-gruppen, og pensionspolitik ønsker DM Pensionist at bidrage 
med input til tværgående senior- og pensionspolitik. 

København den 7. oktober 2021

På DM Pensionist bestyrelses vegne
Inge Lise Vadont  
Formand



Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
+45 38 15 66 00
dm.dk


