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Sendt sikkert til eBoks via cpr.nr. 
 
 
Invitation fra Kirkeministeriet og Skatteministeriet (Medarbejder- og 
Kompetencestyrelsen) til alle medlemmer af Pensionskassen af 1950 for 
forskellige private kirkelige institutioner til virtuelt medlemsmøde den 20. maj 
2021  
 
Efter indstilling fra Kirkeministeriet, Skatteministeriet (Medarbejder- og 
Kompetencestyrelsen), Finansministeriet og Beskæftigelsesministeriet ønsker 
regeringen at omdanne Pensionskassen af 1950 for forskellige private kirkelige 
institutioner.  
 
Omdannelsen betyder, at Pensionskassen nedlægges i den nuværende form og 
omdannes til en statslig pensionsordning, der administreres i Udbetaling 
Danmark. Udbetaling Danmark står allerede i dag for udbetaling af 
pensionerne. Staten hæfter som hidtil fuldt ud for medlemmernes krav på 
pension. 
 
For alle nuværende medlemmer i Pensionskassen af 1950 vil en omdannelse 
ikke have konsekvenser for deres pensionsoptjening. I forbindelse med en 
omdannelse af pensionskassen vil der formelt skulle udstedes et regulativ til 
afløsning af pensionskassens vedtægt, som herefter vil være det juridiske 
grundlag for medlemmernes krav på pension. Medlemmernes 
pensionsrettigheder vil således blive videreført uændret.  
 
En omdannelse medfører, at Pensionskassen af 1950 fremadrettet ikke optager 
nye medlemmer, og at bestyrelsen samtidig nedlægges.  
 
Andre statsgaranterede pensionskasser er i dag lukket for tilgang, fx 
Pensionskassen for Erhvervsskoler og Pensionskassen for højskoler mv., og 
disse pensionskasser er på tilsvarende vis blevet omdannet til statslige 
pensionsordninger, der ligeledes administreres i Udbetaling Danmark.  
 
For at gennemføre den påtænkte omdannelse skal der jf. § 49 i 
pensionskassens vedtægt afholdes en afstemning blandt medlemmerne. Af 
kap. XVI fremgår det:  

https://www.km.dk/forside-

pensionskassen 

Telefon 3392 3390 

Telefax 3392 3913 

E-mail km@km.dk 

Dato: 6. maj 2021 
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”Ændring af vedtægten 
§ 49. Til ændringer af denne vedtægts bestemmelser kræves vedtagelse på et 
medlemsmøde med mindst 3/4 af de på mødet repræsenterede stemmer. 
Vedtægtsændringer skal dog for at få gyldighed godkendes af Finansministeriet 
og Kirkeministeriet.” Vedtægten kan findes her. 
 
Kirkeministeriet og Skatteministeriet (Medarbejder- og Kompetencestyrelsen) 
anbefaler medlemmerne at stemme for denne beslutning. 
 

https://www.km.dk/fileadmin/share/dokumenter/officielt/Vedtaegt_for_Pensionskassen_af_1950_for_forskellige_privat_kirkelige_institutioner.pdf
https://www.km.dk/fileadmin/share/dokumenter/officielt/Vedtaegt_for_Pensionskassen_af_1950_for_forskellige_privat_kirkelige_institutioner.pdf
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På den baggrund indkalder Kirkeministeriet derfor til et virtuelt medlemsmøde i 
Pensionskassen af 1950. 
 

Indkaldelse til virtuelt medlemsmøde i Pensionskassen af 1950 
 

Torsdag den 20. maj 2021 kl. 17.00-18.00 
 
 
Mødet afholdes digitalt. Du deltager i mødet ved at trykke på dette link:  

 
Klik her for at deltage i mødet  

 
Det anbefales at logge ind i god tid før mødestart for at sikre, at der ikke opstår 
tekniske problemer. Der vil være åbent for log-in 30 min. før mødestart.  
 
Af hensyn til afstemning bedes du skrive dit fulde navn ved log-in og slå gerne 
din mikrofon fra, med mindre du beder om ordet under mødet.  
 
Hvis du oplever tekniske vanskeligheder i forbindelse med log-in eller under 
mødet, kan du ringe på tlf. nummer 3392 3934 for teknisk support. 
 
I forbindelse med afstemningen, som vil foregå under mødet, gøres opmærksom 
på, at man kun er stemmeberettiget, såfremt man er logget ind og deltager på 
mødet. Det er ikke muligt at lade en anden repræsentere sig ved mødet ved at 
give sit log-in til en anden, eller ved at stemme via fuldmagt.  
 
Der vedlægges en dagsorden til medlemsmødet. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Lene Graakjær Lund 
Formand for Pensionskassen af 1950 
Kirkeministeriet 
 
og 
 
Maria Jeppesen 
Næstformand for Pensionskassen af 1950 
Skatteministeriet (Medarbejder- og Kompetencestyrelsen) 
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Dagsorden til medlemsmøde i Pensionskassen af 1950 
Torsdag den 20. maj 2021 kl. 17.00-18.00 

 
 

1. Velkomst samt praktisk information  
 

2. Baggrund for omdannelse af Pensionskassen af 1950 
a. Omdannelsens betydning for medlemmerne og institutionerne 

samt den videre proces 
 

3. Eventuelle spørgsmål fra medlemmerne 
 

4. Medlemsafstemning  
a. Praktisk information om afstemning 
b. Afstemning 
c. Resultatet af afstemningen 

 
 

 
 


