Rekordlang og dramatisk generalforsamling i FSP i går på Munkebjerg.
8/2011
FSP's generalforsamling torsdag den 14. april 2011 blev sikkert ganske anderledes end specielt
FSP's ledelse havde forestillet sig. Der var et rekordstort antal deltagere (fysiske personer) på 272.
Det store deltagerantal på næsten 100 flere end normalt skyldes et flot fremmøde af medlemmer af
Pensionist i FSP. Deltagerne havde i alt 1539 fuldmagter heraf 99 afgivet kollektivt til bestyrelsen.
Det lå fra starten klart, at Finansforbundets store kredse (især Spar Nord-kreds) sad på omkring
1.000 stemmer, vi andre godt 500. På klapsalverne under de enkelte dagsordenspunkter kunne det
konstateres, at minimum 80 % af deltagerne kunne støtte vore forslag.
Beretning og regnskab fra formand (Lasse Nyby) og direktør (Steen Jørgensen): De omtalte at
bestyrelsen havde overvejet fusion, men mente ikke det var en farbar vej for øjeblikket. Man ville
nu udsende "tilbud" om omvalg om få dage, man ville dog ikke benytte en såkaldt Sampensionmodel med en betinget garanti. Man ville heller ikke arbejde videre med et forslag om at omvalg f.
eks. kunne være at 80 % af formuen blev i Traditionel/Gennemsnitsrente og resten gik i
Markedsrente/FSP-Bonuskapital, det skal altså være et alt eller intet. Formanden kommenterede de
mange avisartikler, som den seneste uge havde kastet et negativt lys på FSP.
Beretning og regnskab blev i første omgang indgående behandlet af Frode Sørensen, Bent
Rasmussen, Søren Thorsen, Bent Nesgaard, Eigil Berwald og Kim Sønderholm, der alle havde
særdeles kritiske bemærkninger til FSP's alt for høje omkostninger, herunder lønninger og, husleje,
FSP har Danmarks højeste omkostninger pr. medlem (2.711 kr,). Det dårlige investeringsafkast blev
kommenteret og fra flere sider og der blev opfordret til at søge en fusionspartner, ikke på
størrelsesniveau Bankpension, men nærmere på PFA niveau. Formanden oplyste på forespørgsel at
FSP havde tabt omkring 75 mio. kr. på Fionia Bank og ca. 280 mio. kr. på EIK Banki P/F
:(struktureret kreditudstedelse via Amalie 1 Limited), Bent Rasmussen mente ikke man havde set
det sidste tab i den kategori. Der var kritik af at FSP i morgen udsender breve om omvalg, der skal
besvares inden for en måned, der blev ikke oplyst hvor mange medlemsmøder der vil blive afholdt.
I anden runde var der også indlæg fra andre medlemmer bl.a. Mogens Rudolph, Kurt Vadsholt og
Ejvind Holmstrup. Der er ingen tvivl om at drøftelsen under dette punkt bekom bestyrelsen og
direktionen meget dårligt. Beretningen skal (egentlig mærkværdigt) alene tages til efterretning. Bent
Rasmussen begærede skriftlig afstemning om regnskabet, som også af bestyrelsesformanden blev
betegnet som meget utilfredsstillende, men det blev vedtaget med 1206 for, 290 imod og 8 blanke, i
alt 1504 afgivne stemmer. Inden afstemningen havde formanden tilkendegivet at bestyrelsen ville
gå af, såfremt regnskabet blev nedstemt.
Forslag til dagsorden: Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget, der var dog debat
om vederlag til særlige medarbejdere og direktion, formanden kunne på forespørgsel ikke præcist
redegøre for hvad den samlede lønudgift i FSP bliver i 2011. Lønnen til Steen Jørgensen blev dog
oplyst som værende 2 mio. kr. + værdi af pensionsbidrag og fri bil 500 tkr. hertil har bestyrelsen
bevilget et engangsbeløb på 200 tkr. i alt 2,7 mio. kr.. Forslagene blev vedtaget uden afstemning.
Vores fire forslag kom alle til afstemning:

1. Kontooversigt indtil den dag man bliver pensioneret 540 for 955 imod 5 blanke.
2. Hvorfor og hvordan reguleres pensionen (årlig oplysning) 539 for 956 imod 4 blanke.
3. 2 pensionister i bestyrelsen 453 for 1063 imod 7 blanke.
4. Referat af generalforsamling på FSP's hjemmeside 575 for 883 imod 9 blanke.
Blandt de tilstedeværende var der et markant flertal for specielt 1, 2, og 4, men de mange
fuldmagter, som blev administreret af repræsentanter for Finansforbundets kredse betyder, at man
ikke modtager en kontooversigt ajourført indtil pensioneringsdatoen, at man ikke får en præcis
beregning af hvorfor den månedlige pension stiger eller falder og medlemmer som ønsker at se
referatet fra generalforsamlingen skal fortsat køre til FSP's kontor i Hellerup for at se det. Det er der
gennem årene syv der har gjort. Vi er tilfredse med at bestyreren af det sandsynligvis største antal
fuldmagter på generalforsamlingen, fra Spar Nord-kredsen, udtrykte enighed med indholdet i de tre
forslag, men kunne ikke medvirke da hun mente at forslagene påførte FSP flere omkostninger.
Dertil skal siges (forslag 1 og 2), at vi har svært ved at tro på at det koster særligt meget at bringe
oplysninger, som man i forvejen ligger inde med, på et stykke papir til det enkelte medlem! At
lægge et referat ud på hjemmesiden koster ingenting (forslag 3).
Valg: Firebanden (Sven-Ove Larsen, Bent Rasmussen, Asbjørn Tofthøj Olsen og Frode Sørensen)
havde inden generalforsamlingen besluttet, at såfremt forslaget om to pensionister i bestyrelsen ikke
blev vedtaget, så skulle vi foreslå Frode Sørensen med Kim Sønderholm som suppleant til
bestyrelsen, som modkandidat til bestyrelsens forslag om genvalg af Niels Jørgen Ellegaard, Fåborg
og Jans Steen Jensen, Ålborg. På grund af de mange fuldmagter var der reelt ikke spænding om
resultatet: Jan Steen Jensen fik 889 stemmer, Niels Jørgen Ellegaard 823 og Frode Sørensen/Kim
Sønderholm 561. Vi er dog meget tilfredse med denne markering, selvom det ikke gav valg.
Afslutning: Der var genvalg af revisorerne fra Deloitte. Under evt. opfordrede Frode Sørensen på
firebandens vegne bestyrelsen til at undersøge mulighederne for en fusionspartner, ligesom han på
vegne af firebanden gerne så at det forestående omvalg blev skubbet til efteråret. Vi er meget
bekymrede for FSP's økonomiske situation. Formand, Lasse Nyby tilkendegav med baggrund i
dagens forløb, at bestyrelsen ville tage initiativ til at få gennemført et tættere samarbejde og dialog
med FSP's pensionister, noget vi i Pensionist i FSP med både interesse og spænding ser frem til. Vi
er i særdeleshed spændte på om de trods alt positive holdninger til vore forslag nr. 1, 2 og 4 giver
sig udslag i, at man får disse medlemsvenlige forslag gennemført.
Konklusion: Efter generalforsamlingen 2011 vil fremtidige generalforsamlinger aldrig komme til at
ligne tidligere generalforsamlinger, et massivt fremmøde fra især FSP-seniorer/Pensionist i FSP vil
påvirke bestyrelsen til at komme med initiativer, som dem vi har lagt frem den 14. april 2011, på
dagen hvor Pensionist i FSP fejre ½ års fødselsdag og passerede medlem nr. 500. Vi siger alle
medlemmer tak for den store opbakning, fuldmagterne og de mange der var til stede på
Munkebjerg. Vi glæder os allerede til 2012.
Venlig hilsen med håbet om en god og solrig påske og gid at du må træffe den rigtige beslutning ved omvalget - der skulle komme regionale møder, så
mød frem hvis du har mulighed.
Sven-Ove Larsen, Bent Rasmussen, Asbjørn Tofthøj Olsen og Frode Sørensen (blandt venner
benævnt firebanden)

