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I lyset af erfaringerne fra COVID-19-pandemien påtænker bestyrelsen at foreslå
generalforsamlingen at vedtage en vedtægtsændring, hvorefter bestyrelsen i Lægernes Pension bemyndiges til at beslutte, at pensionskassens generalforsamlinger kan afholdes som delvis eller fuldstændig elektroniske generalforsamlinger.

Lægernes Pension –
pensionskassen for læger

Det er ikke hensigten med forslaget, at der generelt skal afholdes generalforsamlinger uden fysisk fremmøde, men ændringen giver Lægernes Pension mulighed
for at afholde delvis eller fuldstændig elektroniske generalforsamlinger, hvis det
skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt.
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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
På den baggrund sender vi følgende forslag til ændring af vedtægterne i høring
(ændringer markeret med korrektur-pen):
”§ 7. Afholdelse af generalforsamling
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved meddelelse
herom til de delegerede og på pensionskassens hjemmeside med
angivelse af stedet for generalforsamlingens afholdelse, dagsorden
og forslag til vedtægtsændringer. Indkaldelse skal finde sted tidligst
4 uger og senest 2 uger før, generalforsamlingen afholdes.
2. Bestyrelsen kan ved enstemmighed beslutte, at generalforsamling skal afholdes som en delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling. Træffer bestyrelsen en sådan beslutning, skal indkaldelsen indeholde nærmere oplysninger herom, herunder hvordan
elektroniske medier anvendes i forbindelse med deltagelsen.
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Deltagelsen i en sådan generalforsamling skal kunne ske via internettet, videokonference eller andet medie med tilsvarende funktionalitet. Det anvendte elektroniske system skal være indrettet på en
sådan måde, at det giver de delegerede og eventuelle andre deltagende medlemmer mulighed for på generalforsamlingen at kunne
ytre sig, ligesom de delegerede skal kunne stemme på generalforsamlingen.
23. Pensionskassens ordinære generalforsamling afholdes hvert år
inden for den tidsfrist, der er fastsat i lovgivningen.
34. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller
en af revisorerne ønsker det, eller hvis mindst 5 pct. af de delegerede eller mindst 5 pct. af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom med angivelse af, hvilke emner der ønskes optaget på
dagsordenen. Indkaldelse skal finde sted inden 14 dage.
45. Generalforsamlingen afholdes i Danmark. Den ordinære generalforsamling afholdes så vidt muligt i tilknytning til Lægeforeningens ordinære lægemøde.”
Forslaget er også tilgængeligt på vores hjemmeside.
Forslaget er behandlet første gang i bestyrelsen den 8. februar 2021 og forventes
behandlet igen på bestyrelsesmødet den 15. marts 2021.
Vi har ikke på nuværende tidspunkt modtaget forslag til ændring af vedtægten eller pensionsregulativet fra delegerede. Hvis vi modtager sådanne forslag, vil vi
hurtigst muligt fremsende dem til jer.
Vi modtager meget gerne snarest belejligt og senest den 12. marts 2021 bemærkninger til den foreslåede ændring, herunder om forslaget kan anbefales eller ikke
kan anbefales.
Venlig hilsen

Chresten Dengsøe
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