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Notat fra AP Pensions generalforsamling den 30. april 2013 på Frederiksberg 

 

Tilstede på generalforsamlingen var 175-180 delegerede repræsenterende valggrupperne A 
(arbejdsgivere) B 1 (medarbejdere i virksomheder med flere end 10 AP-medlemmer) B 2 
(medarbejdere i virksomheder med mindre en 10 AP-medlemmer, pensionister og 
fripolicemedlemmer). Udover de delegerede mener vi at der deltog omkring 300 medlemmer 
uden stemmeret, herimellem var der også en del tidligere FSP-medlemmer. 

Valggrupperne 

Valggruppe B 1 havde ca. 21.000 stemmer, valggruppe B 2 knap 700, heraf havde vore delegerede 
ca. 400. Denne skæve fordeling er urimelig, da der er flere medlemmer i valggruppe B2 end i 
valggruppe B1., hvilket gav anledning til en del debat, især fra AP-medlemmer i B2, men vi var helt 
enige med dem. 

Det er jo sådan, at et medlem i B2 via NEM ID skal gå ind og finde en delegeret fra valggruppe B2, 
som man vil give sin stemme, medlemmet i valggruppe B2 kan også give sin stemme til en 
delegeret fra valggruppe B1, men det omvendte gælder ikke. 

Der var B2 delegerede fra 17 FSP-sparekasser/banker til stede, de havde alle sendt én delegeret 
med undtagelse af Spar Nord som havde tre, og Danske Bank (Bikuben) som havde to. Disse 
delegerede har ikke skullet røre en finger for at få stemmerne, hvis Spar Nord har 1.650 
medlemmer af APPension, så har hver af de tre delegerede automatisk fået 550 stemmer, Nordea 
var repræsenteret af én delegeret, og vi mener at Nordea fortsat har over 1.000 tidligere SDS’ere 

, så han har sandsynligvis haft over 1.000 stemmer. I alt har FSP/Sparekasser/banker nok haft 6-
7.000 stemmer. 

Vi er som nævnt enige i den kritik, der blev fremsat, og det er allerede aftalt, at vi sammen med 
B2’ ere fra andre AP-virksomheder, vil komme med ændringsforslag til næste år, så der bliver 
skabt mere balance i demokratiet. Nu kan man jo sige, da der ingen afstemninger var, betyder det 
ikke så meget, men der er næppe tvivl om, at Valggruppe B2 ville have fået mere end én 
repræsentant ud af otte indvalgt i bestyrelsen ved et mere demokratisk system. 

Systemet betød at FSP’s tidligere næstformand Michael Budolfsen og formanden for Nordjyske 
kreds Flemming Frost, Thisted tillige med Jens Erik Iversen, Danmarks Leder 
Organisation/butiksansatte blev valgt for valggruppe B1 uden afstemning. På arbejdsgiversiden 
nyvalgtes FSP’s tidligere formand Lasse Nyby, Spar Nord. Efter generalforsamlingen konstituerede 



bestyrelsen sig med gårdejer Niels Dengsø Jensen (valgt af arbejdsgiverne og formand for DLG) 
som formand og genvalg af Søren Thinggaard (B1 og underdirektør i Danish Crown) som 
næstformand. 

Forløbet af generalforsamlingen 

Såvel formanden Holger Damgaard som direktør Søren Dal Thomsen lagde ikke skjul på, at der 
havde været rigtig mange utilfredse kunder fra FSP, hvilket de var kede af. I forbindelse med tilbud 
om omvalg fra især FSP Markedsrente til AP Netlink indrømmede man, at problemet med at man 
ikke kunne præstere individuelle beregninger i november for de aktive, og først på året for 
fripolicer ikke var tilfredsstillende. 

Søren Dal kom også ind på problemstillingen med de beregnede restlevetider for en 65-årig, hvor 
FSP regnede med 16-19 år og AP regner med 23½ år, det vil give nogle negative overraskelser i 
fremtiden. 

Under debatten fremførte Frode, at vi var glade for at være kommet ind i AP Pension, at vi havde 
oplevet et godt og åbent samarbejde med AP’s ledelse, men han fremførte samtidig kritik af den 
manglende personlige rådgivning, som nævnt ovenfor, han oplyste at FSP-medlem i AP Pension for 
knap en måned siden har bedt Finanstilsynet om deres holdning (vi har endnu ikke modtaget 
noget svar fra Finanstilsynet). Herudover havde Eigil Sejling Berwald spørgsmål til betaling for 
ydelsesgaranti og Kim Sønderholm spørgsmål til lønpolitik og regnskab. 

I debatten hvor det stort set kun var folk fra valggruppe B2, som ytrede sig, blev der spurgt til 
direktør Steen Jørgensens fratrædelsesgodtgørelse og Søren Dal Thomsen oplyste, at Steen 
Jørgensen i forbindelse med sin frivillige fratræden havde modtaget 5,2 mio. kr., et beløb som 
efter vores opfattelse er aftalt i FSP-regi og ikke noget AP Pension har haft indflydelse på. 

Generalforsamlingen var afviklet i løbet af to timer, der var en stram styring fra dirigenten, 
spørgsmål foregik fra pladsen i salen, måske var styringen for stram, men det er nok en gammel 
AP-tradition, og det kan jo heller ikke betale sig at trække tiden unødig langt.  
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