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Bestyrelsen i Lægernes Pension har modtaget et forslag til vedtægtsændring fra listen Lige
Pension ved delegeret Iben Sorgenfrei som omhandler, at der fra 2022 skal afholdes valg
til delegeret hvert andet år i stedet for hvert år.

Lægernes Pension –
pensionskassen for læger

Herudover har Lægernes Pension et forslag til vedtægtsændring, som omhandler den lægelige revisors valgbarhed.
Det følger af vores vedtægters § 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 generalforsamlings afholdelse. I samme periode skal det nævnte materiale
være tilgængeligt på pensionskassens hjemmeside
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På den baggrund sender vi følgende forslag til ændring af vedtægterne i høring (ændringer
markeret med korrektur-pen):
1.

Forslag fra listen Lige Pension
Forslag til vedtægtsændring af § 6, stk. 7 i vedtægten (ændring med korrektur pen)
”7. Valget er gældende fra 15. februar i valgåret og gælder for en 12-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.”

Bemærkninger fra bestyrelsen i Lægernes Pension
Lægernes Pension og dens medlemmer har en interesse i, at den delegerede forsamling
fungerer så godt som muligt. 2-årige perioder sikrer en større kontinuitet, hvilket kan være
en styrke både for forsamlingen, men også for den delegerede, idet det kan være tidskrævende at vænne sig til nye processer og at sætte sig ind i beslutninger, som vedrører pensionskassen. Omvendt kan det måske afholde nogen fra at stille op, fordi en 2-årig periode
kan virke mere forpligtende og uoverskuelig end en 1-årig periode.
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Forslaget får først betydning for dem, som vælges ved delegeretvalget i 2022.
2.

Forslag fra Bestyrelsen
Forslag til vedtægtsændring af § 18, stk. 1 i vedtægten (ændring med korrektur pen)
§ 18. Revision og granskning
Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret
revisor samt kritisk af et af generalforsamlingen valgt medlem af pensionskassen. Den statsautoriserede revisor vælges for 1 år ad gangen med mulighed for genvalg. Den lægelige revisor vælges for 3 år ad gangen med
mulighed for genvalg, dog kan den lægelige revisor kun genvælges én
gang og ikke vælges efter ophør af virksomhed inden for sin lægelige hovedstilling.

Bemærkninger fra bestyrelsen i Lægernes Pension
Vores nuværende lægelige revisor blev valgt på generalforsamlingen i 2019 for en 3-årig
periode. Her var man desværre ikke opmærksom på, at vedkommende ikke var valgbar,
som følge af kravet i vores vedtægter om ”ophør af virksomhed inden for sin lægelige hovedstilling”. Da en større del af vores medlemmer i Lægernes Pension ikke opfylder dette
kriterie, bør det ikke være afgørende for, om man kan bestride hvervet som pensionskassens lægelige revisor. Dette er også i tråd med, at man på andre områder har fjernet aldersbegrænsninger, som kriteriet indirekte kommer til at være en begrænsning for. Forslaget giver således generalforsamlingen mere fleksibilitet i forhold til valg af den lægelige revisor.
Begge forslag er tilgængelige på vores hjemmeside.
Forslagene har været drøftet på et møde blandt medlemmerne i bestyrelsen og forventes
behandlet på bestyrelsesmødet den 15. marts 2021.
Vi modtager meget gerne snarest belejligt bemærkninger til de foreslåede ændringer, herunder om forslaget kan anbefales eller ikke kan anbefales.
Venlig hilsen

Chresten Dengsøe
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