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Høring af ændringer til vedtægt om valgperioden 
for delegerede til pensionskassens generalforsam-
ling 

  

Bestyrelsen i Lægernes Pension har den 9. marts 2023 modtaget et forslag til vedtægtsæn-

dring fra listen FADL, som omhandler, at der fremover skal afholdes valg til delegeret til 

pensionskassens generalforsamling hvert år i stedet for hvert andet år. 

 
Det følger af pensionskassens vedtægt § 8, nr. 4, at  
 

”Forslag til ændring i vedtægten og pensionsregulativet skal have været 

udsendt til behandling i de forhandlingsberettigede foreninger senest 1 

måned før den ordinære generalforsamlings eller en ekstraordinær gene-

ralforsamlings afholdelse. I samme periode skal det nævnte materiale 

være tilgængeligt på pensionskassens hjemmeside.” 

 

På den baggrund sender vi følgende forslag til ændring af vedtægten i høring: 

Forslag fra listen FADL 
Det indstilles, at generalforsamlingen godkender forslag til ændring af § 6, nr. 7 (ændring er 
anført med rød korrektur-pen):  
 

”Valget er gældende fra 15. februar i valgåret og gælder for en 2-årig 1-årig 

periode. Valgets resultat bekendtgøres senest den 15. februar i valgåret ved 

meddelelse herom på pensionskassens hjemmeside samt snarest muligt 

ved meddelelse herom til de valgte.” 

Listens begrundelse for forslaget 

Begrundelsen for forslaget beror på, at en række af de delegerede er indvalgt i foreninger 

med 1-årige valgperioder. Omend den nuværende valgperiode bibringer en vis grad af kon-

tinuitet for bestyrelsen og de delegerede, sikres det ikke, at medlemmernes holdninger er 

repræsenteret igennem de delegerede på listerne. Med dette forslag til vedtægtsændring 

sikres medlemsdemokratiet, og der værnes om integriteten af de delegerede og dermed 

Generalforsamlingen i Lægernes Pension.  

Bemærkninger fra bestyrelsen i Lægernes Pension: 

Som det fremgår af listens begrundelse for forslaget, kan der være fordele og ulemper 

ved, om valgperioden skal være 1-årig eller 2-årig.  

 

En tværgående pensionskasse som Lægernes Pension er karakteriseret ved dets medlems-

demokrati. Lægernes Pension og dens medlemmer har en interesse i, at den delegerede 
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forsamling fungerer så godt som muligt, men også at medlemmerne føler sig godt repræ-

senteret gennem de valgte delegerede.  

 
Til baggrund kan oplyses, at forslaget også blev stillet som et forslag af forslagsstiller på 
den ordinære generalforsamling i 2022, hvor 59 stemte for, 51 stemte imod, og så var der 
10 blanke stemmer. Selvom et flertal af de afgivne stemmerstemte for forslaget, blev for-
slaget ikke vedtaget, da forslaget vedrører en vedtægtsændring, som kræver opbakning 
fra mindst 2/3 af de afgivne stemmer (hvor blanke stemmer ikke betragtes som afgivne).  
 
Bestyrelsen støttede forslaget på generalforsamlingen i 2022 på baggrund af de indkomne 
høringssvar.  
 

Forslaget har været behandlet på bestyrelsesmødet den 13. marts 2023.  

Offentliggørelse  
Nærværende høringsbrev er gjort tilgængeligt på pensionskassens hjemmeside.  

Kontakt og frister  
Vi modtager gerne bemærkninger snarest belejlig og senest den 3. april 2023, kl. 16 til de 
foreslåede ændringer, herunder om forslaget kan anbefales eller ikke kan anbefales.  
 
Bemærkninger bedes sendt til gf@lpb.dk.  
 
 
Venlig hilsen  
 
Chresten Dengsøe  

Adm. Direktør 
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