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NAVN OG HJEMSTED  

§ 1. Navn og hjemsted  

Pensionskassens navn er Pensionskassen for 

teknikum- og diplomingeniører. Som binavn 

anvendes Ingeniør-Sammenslutningens Pensions-

kasse (Pensionskassen for teknikum- og diplom-

ingeniører) og ISP Pension (Pensionskassen for 

teknikum- og diplomingeniører).  

§ 2. Formål m.v.  

Pensionskassens formål er at drive pensions-

kassevirksomhed i overensstemmelse med med-

lemmernes rettigheder og pligter som fastsat i 

regulativerne og i denne vedtægt.  

Stk. 2. Bestyrelsen kan i et anerkendt forsikrings-

selskab tegne forsikringer til medlemmerne, der 

står i naturlig forbindelse med pensionsydelserne 

i øvrigt.  

Stk. 3. Pensionskassens midler må alene anven-

des til formål, der fremgår af denne vedtægt.  

Stk. 4. Alle pensionsbidrag og ydelser til med-

lemmerne er omfattet af reglerne om pensions-

ordninger i afsnit 1 i Lov om beskatningen af pen-

sionsordninger m.v.  

MEDLEMMER  

§ 3. Medlemsoptagelse  

Som medlemmer af pensionskassen optages 

diplom- og teknikumingeniører, samt andre 

ingeniører med en uddannelse på tilsvarende 

niveau. Herudover kan personer, der er beskæf-

tiget indenfor erhverv, der kan sidestilles med de 

erhverv, der udføres af de ingeniører, som kan 

optages efter første punktum, optages som med-

lemmer.  

Stk. 2. Som medlemmer kan desuden optages 

ansatte i virksomheder, som i væsentlig grad be-

skæftiger personer, der opfylder betingelserne for 

at være med-lemmer af pensionskassen efter stk. 

1. Det er samtidig en forudsætning, at virk-

somheden har indgået en aftale om en pensions-

ordning med pensionskassen. Pensionskassens 

bestyrelse fastsætter nærmere regler for indgå-

else af sådanne aftaler og afgør tvivlstilfælde.  

Stk. 3. Betingelserne for optagelse mv. fremgår af 

regulativerne.  

Stk. 4. Undtagelse fra optagelse i pensionskassen 

kan gøres efter generelle kriterier, der ikke giver 

anledning til spekulation mod pensionskassen.  

§ 4. Medlemmer  

Pensionskassens medlemmer er de personer, der 

er optaget efter Regulativ 1, 2, 3 eller 4, og som 

ikke  

 har fået overført værdien af pensions-

ordningen til en anden pensionsordning,  

 er udtrådt af pensionskassen, eller 

 har opbrugt reserven eller fået ophævet 

pensionsordningen i ISP efter regler fast-

sat af bestyrelsen eller efter generelle 

regler fastsat i lovgivningen mv.  

Stk. 2. Medlemskabet bevares ved pensionering, 

ved hvilende medlemskab, ved betaling for egen 

regning, ved bidragsfri dækning og ved bidrags-

fritagelse.  

§ 5. Pensionsordningernes karakter mv.  

Pensionsbidrag og ydelser i henhold til regulati-

verne er omfattet af lovgivningens bestemmelser 

med løbende udbetalinger, jf. afsnit 1 i Lov om 

beskatning af pensionsordninger.  

Stk. 2. Pensionskassen kan opkræve morarenter 

efter den til enhver tid gældende lov om renter 

ved forsinket betaling mv., hvis pensionsbidraget 

ikke indbetales rettidigt.  

Stk. 3. Medlemmer og ansøgere til ydelser i 

pensionskassen er forpligtet til på opfordring at 

give oplysninger vedrørende forhold, som skøn-

nes at have betydning for pensionskassen.  
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Stk. 4. Medlemmer hæfter ikke personligt for 

pensionskassen forpligtelser.  

§ 5a. Elektronisk kommunikation  

Al kommunikation fra pensionskassen til det en-

kelte medlem, der skal ske skriftligt, kan ske 

elektronisk, eksempelvis via e-mail eller i øvrigt 

efter bestyrelsens bestemmelse samt ved almin-

delig brevpost.  

Stk. 2. Pensionskassen er forpligtet til at anmode 

medlemmerne om en elektronisk adresse, hvortil 

meddelelser kan sendes. Det er medlemmets an-

svar at sikre, at pensionskassen er i besiddelse af 

den korrekte elektroniske adresse.  

GENERALFORSAMLINGER  

§ 6. Ordinær generalforsamling  

Ordinær generalforsamling afholdes én gang år-

ligt i Storkøbenhavn, jf. dog vedtægten § 9, litra d. 

Ordinær generalforsamling afholdes inden ud-

gangen af den tidsfrist, som er fastsat i lovgiv-

ningen.  

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling  

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, 

hvis to bestyrelsesmedlemmer, det af Ingeniør-

foreningen i Danmark udpegede bestyrelses-

medlem, en af revisorerne eller 0,2 % af medlem-

merne skriftligt begærer et emne om pensions-

kassens forhold behandlet på en ekstraordinær 

generalforsamling. 

Stk. 2. Begæring om afholdelse af en ekstraordi-

nær generalforsamling skal ledsages af forslag til 

dagsorden, hvori angives, hvilke emner, der øn-

skes behandlet.  

§ 8. Indkaldelse til generalforsamling  

Indkaldelse til generalforsamling foretages af be-

styrelsen med højst 4 ugers og mindst 2 ugers 

varsel.  

Stk. 2. Såfremt begæring om indkaldelse til eks-

traordinær generalforsamling fremsættes af med-

lemmerne i henhold til § 7, skal en sådan indkald-

else udsendes inden 14 dage efter modtagelsen af 

begæringen.  

§ 9. Dagsordenens indhold  

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling 

skal omfatte følgende punkter:  

a) Valg af dirigent  

b) Bestyrelsens beretning om pensionskassens 

virksomhed  

c) Godkendelse af resultatopgørelse og balance  

d) Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne, her-

under fastsættelse af stedet for følgende års ge-

neralforsamling  

e) Valg af bestyrelse  

f) Valg af revisorer  

g) Eventuelt  

§ 10. Emner til dagsordenen  

Ethvert medlem har ret til at kræve forslag til 

ændring af pensionskassens vedtægt, regulativer 

eller et bestemt emne vedrørende pensions-

kassens forhold optaget på dagsordenen for den 

ordinære generalforsamling. Forslaget skal være 

pensionskassen i hænde senest 6 uger før gene-

ralforsamlingens afholdelse.  

§ 11. Dagsordenens udsendelse  

Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved 

skriftlig meddelelse til hvert medlem og inde-

holde dagsorden samt den fuldstændige ordlyd af 

eventuelle forslag, der fremsættes på generalfor-

samlingen. Bestyrelsens beretning og årsregn-

skabets hovedtal skal vedlægges indkaldelsen til 

den ordinære generalforsamling.  

Stk. 2. Senest 8 dage før generalforsamlingen 

gøres dagsordenen og de fuldstændige forslag, 

samt for den ordinære generalforsamlings 

vedkommende tillige årsregnskab og revisi-



 
 

5 
 

onsberetning tilgængelig til eftersyn for 

medlemmerne.  

§ 12. Adgang til generalforsamlingen  

Ethvert medlem har adgang til generalforsam-

lingen og har ret til at have en rådgiver med. Et 

medlem kan vælge at lade sig repræsentere på 

generalforsamlingen af en fuldmægtig. Desuden 

har direktøren, bestyrelsesmedlemmer, den an-

svarshavende aktuar, den valgte revisor, kandi-

dater til posten som uafhængigt regnskabs- eller 

revisionskyndigt medlem af bestyrelsen og ansat-

te i pensionskassens administration adgang til ge-

neralforsamlingen. Ingeniørforeningen i Danmark 

har ret til at lade sig repræsentere på generalfor-

samlingen og fremsætte sine synspunkter.  

Stk. 2. Kun medlemmer og personer, der repræ-

senterer et medlem ved fuldmagt, har ret til at 

stemme på generalforsamlingen. Afstemning på 

generalforsamlingen kan således ske ved anvend-

else af skriftlig fuldmagt, idet et medlem kan give 

en person fuldmagt til at repræsentere sig på 

generalforsamlingen. Fuldmagten kan enten gives 

som en fuldmagt med instruks eller som en 

blankofuldmagt.  

§ 13. Afstemninger  

Kun medlemmer af pensionskassen har ret til at 

stemme på generalforsamlingen. Alle afgørelser 

træffes ved simpelt stemmeflertal, bortset fra 

afgørelser om vedtægtsændringer, ændringer i 

regulativerne og forslag om pensionskassens op-

løsning, jf. §§ 27 og 29. Står stemmerne lige, bort-

falder forslaget.  

§ 14. Forhandlingsprotokol  

Over forhandlingerne på generalforsamlingerne 

føres en protokol, der skal underskrives af diri-

genten.  

Stk. 2. Senest 14 dage efter generalforsamlingens 

afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen el-

ler en bekræftet udskrift af denne være tilgænge-

lig til eftersyn for medlemmerne.  

BESTYRELSE OG ADMINISTRATION  

§ 15. Bestyrelsens sammensætning og valg til 

bestyrelsen  

Pensionskassen ledes af en bestyrelse, der består 

af mindst fem og maksimalt seks bestyrelsesmed-

lemmer.  

 Tre bestyrelsesmedlemmer, der vælges af 

og blandt medlemmerne af pensions-

kassen,  

 Et uafhængigt bestyrelsesmedlem, der 

vælges af medlemmerne. Bestyrelses-

medlemmet skal være regnskabs- og 

revisionskyndig og må ikke være medlem 

af pensionskassen,  

 Et bestyrelsesmedlem, der udpeges af 

Ingeniør-foreningen i Danmark. Bestyrel-

sesmedlemmet skal være medlem af 

pensionskassen.  

 Et bestyrelsesmedlem, med særlige kom-

petencer, der kan udpeges af bestyrelsen. 

Udpegningen kan ske, hvis bestyrelsen 

hermed kan opnå, at alle nødvendige og 

krævede kompetencer er repræsenteret i 

bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmet kan, 

men skal ikke, være medlem af pensions-

kassen.  

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig ved valg af 

formand og næstformand.  

Stk. 3. Valgperioden, for de bestyrelsesmedlem-

mer, der vælges af medlemmerne, er tre år, så-

ledes at der hvert år først vælges et bestyrelses-

medlem af og blandt medlemmerne og herefter 

hvert tredje år tillige et uafhængigt regnskabs- 

eller revisionskyndigt medlem. Genvalg kan finde 

sted. Valgperioden løber fra valghandlingen er 

afsluttet til nyvalg har fundet sted.  

Stk. 4. Bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer kan 

op-stille kandidater til ledige bestyrelsesposter. 

Opstilling sker på generalforsamlingen. For så vidt 

angår kandidaten til bestyrelsesposten valgt af og 

blandt medlemmerne sker opstillingen senest i 
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forbindelse med behandlingen af punktet på 

generalforsamlingen, mens opstilling af et uaf-

hængigt revisions- eller regnskabskyndigt med-

lem sker ved henvendelse til generalforsam-

lingens dirigent, så snart denne er valgt, vedlagt 

dokumentation for, at kandidaten er uafhængig og 

har de fornødne kvalifikationer jf. § 16a. 

Dirigenten afgør om kandidater opstillet af med-

lemmerne opfylder betingelserne for valg.  

Stk. 5. Hvis der på generalforsamlingen kun 

opstilles kandidater svarende til den eller de ledige 

bestyrelsesposter, er kandidaterne valgt. I modsat 

fald sker valget af nyt bestyrelsesmedlem ved 

skriftligt valg blandt pensionskassens med-

lemmer.  

Stk. 6. Skriftligt valgt sker under ledelse af en 

valgbestyrelse, der består af generalforsamling-

ens dirigent som formand samt en af stillerne for 

hver kandidat til den eller de ledige poster. 

Valgbestyrelsen beslutter under hvilken form, 

kandidaterne skal præsenteres for medlemmer-

ne, dog skal valgmateriale vedrørende valg af et 

uafhængigt regnskabs- og revisionskyndigt med-

lem være ledsaget af en redegørelse for reglerne 

om revisionsudvalg mv. ligesom kandidaterne skal 

redegøre for deres faglige kvalifikationer, jf. § 16a, 

stk. 2. Valgmateriale skal udsendes til hvert enkelt 

medlem senest 21 dage efter at 

generalforsamlingen er afholdt. Stemmer skal for 

at være gyldige være modtaget på pensionskas-

sens kontor inden et nærmere bestemt tidspunkt, 

som fastsættes af valgbestyrelsen, dog senest 49 

dage efter generalforsamlingen.  

Stk. 7. Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår før 

valgperiodens udløb, vælges der på førstkom-

mende generalforsamling et nyt bestyrelsesmed-

lem for resten af bestyrelsesmedlemmets valg-

periode. Medfører bestyrelsesmedlemmets af-

gang, at bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig eller 

ikke opfylder lovgivningens krav til bestyrel-sen 

sammensætning, skal den øvrige bestyrelse sørge 

for, at suppleringsvalg for det afgående be-

styrelsesmedlems valgperiode finder sted snarest 

muligt. 

Dersom et bestyrelsesmedlem udgår, fordi 

Finanstilsynet i tilknytning til bestyrelsesmedlem-

mets valg til bestyrelsen vurderer, at bestyrelses-

medlemmet ikke både: 

 Har tilstrækkelig viden, faglig kompeten-

ce og erfaring til at kunne udøve sit hverv, 

og 

 Har et tilstrækkelig godt omdømme og 

udviser hæderlighed, integritet og uaf-

hængighed for effektivt at kunne vurdere 

og anfægte afgørelser truffet af den dag-

lige ledelse,  

indtræder i stedet den opstillede kandidat til be-

styrelsesvalget, som fik næstflest stemmer ved 

valget. 

 § 16. Bestyrelsens hverv  

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af 

pensionskassen i overensstemmelse med denne 

vedtægt og lovgivningens bestemmelser.  

Stk. 2. Bestyrelsen påser, at bogføring og formue-

forvaltning kontrolleres på en efter pensionskas-

sens forhold tilfredsstillende måde.  

Stk. 3. Til varetagelse af pensionskassens daglige 

ledelse ansætter bestyrelsen en direktør, der 

sammen med bestyrelsen skal sørge for en for-

svarlig organisering af pensionskassens virksom-

hed.  

§ 16 a. Revisionsudvalg  

Bestyrelsen etablerer i overensstemmelse med 

lovgivningens regler et revisionsudvalg. Revisions-

udvalget skal bestå af medlemmer af bestyrelsen.  

Stk. 2. Bestyrelsen har ansvaret for, at mindst ét 

medlem af revisionsudvalget er uafhængigt af 

pensionskassen og har tilstrækkelige kvalifikati-

oner indenfor regnskabsvæsen eller revision til 

blandt andet at kunne foretage en selvstændig 

vurdering af om virksomhedens regnskabsaflæg-
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gelse, interne kontrol, risikostyring og lovpligtige 

revision er tilrettelagt og gennemført på en 

hensigtsmæssig måde i forhold til virksomhedens 

størrelse og kompleksitet.  

Stk. 3. Revisionsudvalgets opgaver fremgår af 

lovgivningen og skal blandt andet bestå i at 

overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen, at 

overvåge om pensionskassens interne kontrol-

system og risikosystem mv. fungerer effektivt, at 

overvåge den lovpligtige revision af årsregn-

skabet, herunder kontrollere den eksterne revisi-

ons uafhængighed.  

Stk. 4. Revisionsudvalget forelægger forhold af 

betydning for pensionskassen for bestyrelsen.  

§ 17. Bestyrelsesmøder  

Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe 

nær-mere bestemmelse om udførelsen af sit 

hverv.  

Stk. 2. Formanden for bestyrelsen drager omsorg 

for, at bestyrelsen holder møde, når det er 

nødvendigt. Et medlem af bestyrelsen, direktø-

ren, den ansvarshavende aktuar eller pensions-

kassens statsautoriserede revisor kan forlange, at 

bestyrelsen indkaldes.  

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 

behørig indkaldelse har fundet sted, og når over 

halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til ste-

de.  

Stk. 4. Afgørelser træffes ved simpelt stemme-

flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme 

afgørende. 

Stk. 5. Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en 

protokol, der underskrives af samtlige tilstede-

værende bestyrelsesmedlemmer.  

§ 18. Direktørens hverv  

Det påhviler direktøren at følge de af bestyrelsen 

meddelte retningslinjer og anvisninger.  

Stk. 2. Direktøren skal drage omsorg for, at pensi-

onskassens bogføring sker under iagttagelse af 

lovgivningens regler herom, og at formueforvalt-

ningen foregår på betryggende måde.  

Stk. 3. Direktøren skal tillige drage omsorg for, at 

pensionskassen råder over tilstrækkelig sagkund-

skab til beregning af tekniske reserver mv. og i 

forbindelse hermed ansætte en af Finanstilsynet 

godkendt aktuar.  

Stk. 4. Direktøren antager inden for de af besty-

relsen godkendte budgetmæssige rammer den 

fornødne lønnede medhjælp til pensionskassens 

administration.  

§ 19. Retshandler  

Medlemmer af bestyrelsen og direktøren repræ-

senterer pensionskassen udadtil.  

Stk. 2. Pensionskassen forpligtes ved underskrift af 

mindst 3 medlemmer af bestyrelsen eller af 

formanden i forening med direktøren. Bestyrel-

sen er berettiget til at meddele kollektiv prokura, 

herunder til disposition over fast ejendom.  

REVISION OG REGNSKAB  

§ 20. Tavshedspligt  

Bestyrelsens medlemmer, direktøren og pensi-

onskassens ansatte personale er forpligtet til at 

behandle sager vedrørende det enkelte medlems 

forhold, sager om pensionskassens forretnings-

mæssige dispositioner og personaleforhold for-

troligt.  

§ 21. Revision  

Pensionskassens regnskab bliver revideret af en 

statsautoriseret revisor, der bliver valgt på gene-

ralforsamlingen.  

Stk. 2. Herudover vælger generalforsamlingen 

blandt medlemmerne en person, der kan deltage i 

revisionen i passende omfang og som kan aflæg-

ge en særlig beretning om forhold, der ikke er 

omfattet af revisionsberetningen.  
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Stk. 3. Under revisionen, jf. stk. 1, der skal udøves 

under omhyggelig hensyntagen til tilstedevæ-

rende værdier og forpligtelser, har revisorerne 

adgang til alle bøger vedrørende pensionskassens 

regnskabsvæsen samt til at efterse pensionskas-

sens kasser og beholdninger. Bestyrelse, direktør 

og administration er forpligtet at meddele revi-

sorerne enhver oplysning, de forlanger til bekræf-

telse af regnskabets rigtighed.  

Stk. 4. Revisorerne vælges for et år ad gangen på 

den ordinære generalforsamling.  

§ 22. Årsregnskab  

Pensionskassens regnskabsår er kalenderåret.  

Stk. 2. Årsregnskabet, der består af resultatop-

gørelse, status og årsberetning, udarbejdes i 

overensstemmelse med gældende lovgivning.  

§ 23. Støtte til almennyttige formål  

Til almennyttige eller ligestillede formål af faglig 

betydning for medlemmerne og i relation til pen-

sionskassen kan bestyrelsen anvende beløb, som i 

forhold til pensionskassens økonomiske stilling er 

af ringe betydning.  

§ 24. Pensionskassens reserver  

Pensionskassen kan henlægge beløb til en hjæl-

pefond. Bestyrelsen kan beslutte at anvende mid-

ler fra hjælpefonden til at yde midlertidige øko-

nomiske tilskud til pensionskassens medlemmer 

og pensionister. Reglerne for hjælpefonden skal 

anmeldes til Finanstilsynet.  

Stk. 2. Underskud, der ikke kan dækkes af pensi-

onskassens reserver, medfører nedsættelse af 

pensionerne.  

§ 25. Midlernes anbringelse  

De midler, der skal tjene til dækning af de pensi-

onsmæssige hensættelser, anbringes og registre-

res på den i lovgivningen anførte måde.  

Stk. 2. Pensionskassens øvrige midler skal anbrin-

ges i fast ejendom, obligationer, aktier eller i an-

dre investeringer, godkendt af bestyrelsen.  

TVISTER  

§ 26. Afgørelser af tvister  

Sager mod pensionskassen kan indbringes for 

domstolene eller – inden 3 måneder efter at be-

styrelsen har truffet afgørelsen – for en voldgifts-

ret.  

Stk. 2. Voldgiftsretten består af 2 voldgiftsmænd 

og en opmand. Den ene af voldgiftsmændene 

udpeges af klageren og den anden af pensions-

kassens bestyrelse. Udpegningen skal ske inden 1 

måned efter, at begæring om voldgift er fremsat. 

Opmanden udpeges af voldgiftsmændene i fore-

ning eller i tilfælde af uenighed – af præsidenten 

for Østre Landsret.  

Stk. 3. I tilfælde af uenighed mellem voldgifts-

mændene er opmandens kendelse afgørende. 

Fordeling af omkostningerne fastsættes af vold-

giftsretten.  

Stk. 4. Voldgiftsrettens kendelse kan ikke indbrin-

ges for domstolene.  

Stk. 5. Pensionskassen er tilsluttet Ankenævnet for 

Forsikring, hvorfor et medlem i en konkret sag har 

mulighed for at klage over pensionskassens 

afgørelse til Ankenævnet for Forsikring efter de 

regler, som gælder for nævnets arbejde.  

VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPLØSNING  

§ 27. Vedtægts- og regulativændringer  

Beslutning om ændring af vedtægten og regu-

lativerne kan kun træffes af medlemmerne på en 

generalforsamling eller ved en urafstemning, jf. § 

28. Til gyldig vedtagelse på generalforsamlingen 

og ved urafstemning, jf. § 28, kræves, at forslaget 

opnår 2/3 af de afgivne stemmer. For at få gyldig-

hed skal beslutning om ændring af regulativerne 

og de forhold, der er reguleret i vedtægten §§ 2-5, 

7, 12, 15, 23, 24, stk. 1 og 27-29 yderligere god-

kendes af Ingeniørforeningen i Danmark.  
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§ 28. Urafstemninger  

Såfremt en beslutning om ændring af vedtægten 

og regulativerne eller en beslutning om opløsning 

af pensionskassen er truffet på generalforsam-

lingen, kan bestyrelsen eller det af Ingeniør-

foreningen i Danmark udpegede bestyrelsesmed-

lem på generalforsamlingen kræve, at forslaget, 

hvad enten det er forkastet eller vedtaget, skal 

sendes til urafstemning blandt samtlige pensions-

kassens medlemmer.  

Stk. 2. Ved udsendelsen skal medfølge et referat af 

debatten på generalforsamlingen og oplysning om 

afstemningsresultatet.  

Stk. 3. Til at gennemføre afstemningen, herunder 

redigere meddelelsen til medlemmerne, nedsæt-

tes et afstemningsudvalg. Udvalget består af ge-

neralforsamlingens dirigent, et medlem af besty-

relsen og et af generalforsamlingen valgt med-

lem. Såfremt urafstemningen er begæret af det af 

Ingeniørforeningen i Danmark udpegede besty-

relsesmedlem, suppleres afstemningsudvalget 

med dette bestyrelsesmedlem. De nærmere reg-

ler for afstemningens gennemførelse fastsættes af 

af-stemningsudvalget. Stemmesedler skal for at 

være gyldige være pensionskassen i hænde inden 

en af af-stemningsudvalget fastsat frist, dog 

senest 56 dage efter generalforsamlingen. 

Stemmesedlerne skal være udsendt til medlem-

merne senest 14 dage før afstemningen skal være 

afsluttet.  

Stk. 4. Bestyrelsen kan iværksætte vejledende 

urafstemninger om andre emner, hvor den øn-

sker en meningstilkendegivelse fra samtlige med-

lemmer. I disse tilfælde fungerer bestyrelsen som 

afstemningsudvalg og fastsætter de nærmere 

regler for afstemningens gennemførelse.  

Stk. 5. Ved urafstemninger efter stk. 1 gælder 

samme regler for forslagets forkastelse, vedtagel-

se og gyldighed som angivet i § 27.  

§ 29. Pensionskassens opløsning  

Beslutning om opløsning af pensionskassen uden 

likvidation eller ved overdragelse som helhed af 

alle pensionskassens aktiver og passiver til en an-

den pensionskasse eller et forsikringsselskab kan 

træffes efter reglerne om vedtægts- og regulativ-

ændringer, jf. §§ 27 og 28, og skal for at få gyldig-

hed godkendes af Ingeniørforeningen i Danmark 

og af Finanstilsynet.  

Stk. 2. Opløsning af pensionskassen i øvrigt kan 

ikke finde sted uden samtykke af hvert enkelt 

medlem, med mindre pensionskassebestanden 

forinden er overført til en anden pensionskasse 

eller et forsikringsselskab, eller pensionskassebe-

standen er taget under administration, jf. Lov om 

forsikringsvirksomhed § 250.  

§ 30. Ikrafttrædelse  

Denne vedtægt træder i kraft, når den i overens-

stemmelse med reglerne i §§ 27 og 28 er vedtag-

et af medlemmerne og for de forhold, der frem-

går af § 27, sidste punktum, er godkendt af 

Ingeniørforeningen i Danmark, jf. § 27.  

 

 

Seneste ændringer vedtaget og godkendt på 

generalforsamlingen den 25. april 2019. 

Godkendt af Ingeniørforeningen i Danmark 


