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PenSam Pension   

Separat møde for forbrugergruppen i Pædagogisk Sektor  

    

Referat af separat møde i forbrugergruppen for Pædagogisk sektor den 30.03.2022 på Hotel 

Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg 

Til stede 

 

Søren Kofoed (formand) 

Bente Linnemann Nielsen 

Casper Dahl Stenfelt 

Elin Bundgaard 

Gitte Hansen 

Heidi Kristensen 

Helle Stougård 

Joan Karlsen 

Joan Lindskov 

Jonna Rønnest 

Karen Munk Andersen 

Kirsten Pauly Schmidt 

Lilli Frederiksen 

Mette Krohn Gade 

Morten Nielsen 

Pia Kristensen 

Pia Ludvigsen 

Pia Lundby 

Randi Sommer Albæk  

René Meyrowitsch 

Sonja Nielsen  

Susanne Walther Andreasen 

Tina Westergaard 

Tine Thordén 

Viggo Dinesen 

 

Afbud fra 

Betina Engsig Hansen 

Heidi Bryde 

Inger Lise Jørgensen 

Jette Almskou 

Karen Birgitte Bach Hove 

Karsten Wohlgemuth 

Kim Henriksen 

Kim Jane Boerskov Johnsen 

Kristian Olsen 

Kurt Schougaard Sørensen 

Tenna Pflug 

Tina Merete Jensen 

Ullakia Broch 

 

  

 

 

Til stede fra PenSam 

Julie Gjøtterup Andersen (referent) 
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1 Velkomst og valg af dirigent 

Søren Kofoed bød velkommen til det separate møde. Søren Kofoed blev valgt som dirigent på mødet. 

2 Drøftelse af forretningsstatus 

Forbrugergruppen var enige om, at forretningsgennemgangen havde været god og kvitterede særligt for det 

igangværende pensionspolitiske arbejde i forbindelse med Pensionskommissionens rapport, og at PenSam 

havde handlet rettidigt med hensyn til frasalg af russiske statsobligationer og statsejet virksomhed. 

3 Pensionskronen i helhed, herunder kritisk sygdom 

Forbrugergruppen fandt, at det på årsmødet 2022 kunne være relevant at drøfte størrelsen på udbetalingen 

ved kritisk sygdom og få evalueret diagnoselisten for at sikre, at den er ”up to date” i lyset af de voksende 

forsikringsdækninger. 

I forhold til de voksende forsikringsdækninger talte forbrugergruppen også om muligheden for at gøre det til 

et krav, at nye medlemmer medtog sine pensionsdepoter fra andre pensionsselskaber, indføre 

karensperioder for nye medlemmer og differentiere størrelsen på diverse udbetalinger ud fra antal års 

tilknytning til arbejdsmarkedet.   

4 Fremtidens forbrugergruppesystem 

Tine Thordén, som er en del af forbrugergruppeledelsen, indledte med kort at opridse processen op til 

forårsmødet.  

Herefter åbnede Søren Kofoed for drøftelser af forbrugergruppeledelsens forslag til fremtidens 

forbrugergruppesystem. 

Forbrugergruppen var enige om, at det var en god idé at samle forbrugergruppen til én samlet gruppe, da 

det ville give en bedre indsigt i hinandens sektorer, bedre sammenhold og dermed gøre det nemmere at 

arbejde i én og samme retning. I forhold til at der ikke skulle være suppleanter i det nye system foreslog et 

medlem, om det fremover skulle være muligt af afgive fuldmagt for at forhindre, at en sektor potentielt stod 

ikke-repræsenteret ved de løbende møder. 

Forbrugergruppen var grundlæggende fortaler for en ny valgfordelingsnøgle, men ikke helt enige om, 

hvordan det skulle sammensættes. Der var opbakning til en valgfordelingsnøgle med både 40 og 50 frie 

pladser. Flere medlemmer udtrykte omvendt bekymring i forhold til, om der ville sikres den tilstrækkelige 

geografiske spredning ved at sætte så mange pladser fri. Et forslag gik således på, at pladserne ”kun” skulle 

frigøres på tværs af fagsektorer og ikke på tværs af regioner. Forslaget modtog både positive og negative 

tilkendegivelser, hvoraf de negative tilkendegivelser gik på, at arbejdet i forbrugergruppedemokratiet 

handlede om pension og engagement herfor og intet andet, hvorfor medlemmernes ”baggrund” var 

underordnet.  

Forbrugergruppen var også enige om, at forbrugergruppedemokratiet fremover skulle bestå af bidragsaktive, 

således man selv påvirkes af de beslutninger, man træffer.  

Forbrugergruppen ønskede desuden, at repræsentantskabet skulle udpege to fuldgyldige 

bestyrelsesmedlemmer med stemmeret.  

5 Eventuelt 

Der var intet til punktet.   
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Referatet er publiceret på www.pensam.dk den 25.04.2022  

 


