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På vegne en gruppe FSP-medlemmer i AP Pension. 

Frode Sørensen, Sønderborg – tidligere landsformand i Danske Sparekassefunktionærers 

Landsforening (DSfL) 

Pension 

Tidligere FSP-medlemmer opfordres til engagement i AP Pension. 

Efter en foreløbig vellykket og helt nødvendig fusion med AP Pension, står vi nu i den situation, at 

vi skal gøre vores indflydelse gældende i AP pensions forskellige demokratiske organer. 

Vores historie som pensionskasse for landets sparekassefolk startede i 1965 med indførelsen af 

overenskomstmæssige pensionsbidrag, det blev en lykkelig historie de første 40 år, men med en 

noget anstrengt afslutning frem til fusionen i efteråret 2012. Historien har vist, at det er nødvendigt 

at man engagerer sig i sine egne pensionsforhold for dermed at sikre sig overblik og indflydelse på 

et utroligt kompliceret emne. 

FSP’s historie slutter formelt først den 1. januar 2015, hvor boet skal gøres op. Egenkapitalen pr. 1. 

januar 2012 tillægges gevinster og tab modregnes, herefter kender vi resultatet, som forhåbentligt 

indebærer en udlodning til alle 17.000 medlemmer. Men selv om vi nu er en del af AP forsvinder de 

sorte skyer ikke umiddelbart. Spar Lollands sammenbrud og fusion med Jyske Bank kostede os 150 

mio. kr. og vi har nu mistet i alt 560 mio. kr. på eventyret Amalie 1 Limited, det eneste lys vi kan se 

i den sag er, at vi ”kun” kan tabe yderligere 140 mio. kr., hvilket vi godt tør spå, det gør vi. Blot 

som en sidebemærkning, havde FSP på toppen solgt sin portefølje af aktier i Spar Lolland (5 % 

ejerandel), så havde der været 110 mio. kr. til den slunkne kasse. 

Vi har tillid til, at vi med AP-fusionen er kommet i smult vande, men det betyder ikke at vi kan 

læne os tilbage og slappe af, vi skal engagere os. AP Pension holder forårsgeneralforsamling på 

Frederiksberg den 30. april, her skal der tages stilling til såvel historiske forhold, som fremadrettede 

linjer, ligesom generalforsamlingens delegerede skal vælge AP Pensions bestyrelse. Vi opfordrer til 

at såvel aktive som pensionister engagerer sig, hvilket kan ske ved, at man lader sig opstille som 

delegeret, eller senere afgiver fuldmagt til de valgte delegerede der kommer fra FSP, derved sikrer 

vi os optimal indflydelse på vores egen situation i vort nye hjemsted AP Pension. 


