
Forslag til vedtægtsændringer til behandling på generalforsamlingen 21. april 2022 
 
Bestyrelsen fremsætter hermed forslag om 4 ændringer i vedtægterne for Fælleskassen. Forslagene som er drøftet med og anbefalet af Repræ-
sentantskabet angår: 
 

1) En redaktionel ændring af § 1, hvor overskriften ændres således at den stemmer med indholdet. 
 

2) En tilføjelse til formålsparagraffen, § 2, således, at Fælleskassen opfylder kravene for at kunne blive B Corp certificeret – se mere om B 
Corp nedenfor.  
 

3) En ny paragraf om direktionens forpligtelser, § 16, med særligt henblik at direktionen i sine beslutninger og dispositioner lever op til 
kravene i B Corp certificeringen om at have for øje at Fælleskassens ageren har en væsentlig positiv indvirkning på samfundet, miljøet, 
samt for medarbejdere, leverandører, andelshavere og kunder.  
 

4) En opdatering af vedtægtens bestemmelse om, hvornår Repræsentantskabet kan vælge et ekstra bestyrelsesmedlem, jf. § 13, stk. 2, 
andet afsnit. Den nuværende formulering er bundet til et specifikt krav fra myndighederne om særlige økonomiske kompetencer i be-
styrelsen. Dette specifikke krav er ikke længere aktuelt; men der kan forudses nye myndighedskrav eller situationer hvor det vil være 
hensigtsmæssigt at tilføre særlige kompetencer til bestyrelsen – derfor foreslås det at bevare muligheden for at vælge et ekstra besty-
relsesmedlem, slette formuleringen om specifikke krav.  

 
De foreslåede tekstændringer gennemgås nedenfor således at den nuværende formulering kan sammenholdes med forslaget til ny formulering. 
 
 
Om B-Corp 
Fælleskassen er i gang med at blive B Corp certificeret. B Corp er en verdensomspændende non-profit certificeringsordning, hvor virksomhe-
derne skal leve ”op til de højeste standarder” for social og miljømæssig performance, transparens og ansvarlighed”. En bæredygtig tankegang 
bliver på den måde endnu stærkere indarbejdet i Fælleskassens daglige virke og forretning. Netop derfor er et af kravene for at blive certifice-
ret også, at ambitionerne om bæredygtighed forankres i vedtægterne.  

B Corp vokser hurtigt i disse år og omfatter i skrivende stund knap 4.600 virksomheder fra 154 forskellige brancher i 79 lande. Ambitionen 
for alle certificerede virksomheder er at gøre det bedste for den verden, vi lever i. En tankegang som altid har indgået i Fælleskassens funda-
ment. Det bør også afspejles i vedtægterne. Indtil nu er der kun få pengeinstitutter med i ordningen – i Danmark bliver Fælleskassen det andet 
institut, der certificeres. 
 

29. marts 2022 
Bestyrelsen 

 



Forslaget til vedtægtsændringer 
 

Gældende vedtægt af maj 2021 Forslag til ændret bestemmelser MOTIVATION 
§ 1 Navn og hjemsted  
Stk. 1. Andelskassens navn er “Andels-
kassen Fælleskassen”.  
 
§ 2 Andelskassens formål  
Stk. 1. Andelskassens formål er at 
drive virksomhed som pengeinstitut 
samt anden ifølge lovgivningen tilladt 
virksomhed.  
 
Stk. 2. Andelskassen er et andelssel-
skab.  
 

§ 1. Navn 
Stk. 1. Andelskassens navn er ”Andelskas-
sen Fælleskassen” 
 
§ 2 Andelskassens formål  
Stk. 1. Andelskassens formål er at drive 
virksomhed som pengeinstitut samt an-
den ifølge lovgivningen tilladt virksom-
hed, samt i sin virksomhed og drift at 
have en væsentlig positiv indvirkning på 
samfundet og miljøet som helhed. 
 
Stk. 2. Andelskassen er et andelsselskab. 

Navn og hjemsted: Redaktionel ændring. I overskriften slet-
tes ”.. og hjemsted” fordi der ikke skrives noget om hjemsted i 
paragraffens tekst.   
 
Formålsparagraffen: En tilføjelse der forpligter Fælleskassen 
til i sin drift og virksomhed at have en væsentlig positiv ind-
virkning på samfundet og miljøet.  
 
Forslaget udspringer af at Fælleskassen er i gang med at blive 
B Corp certificeret. Her er et af kravene, at formålsparagraffen 
afspejler ambitionen om at arbejde bæredygtigt med høje 
standarder for såvel det sociale som miljømæssige.  
 

§ 13 Repræsentantskabets opgaver 
Repræsentantskabet har følgende op-
gaver:  
 
Stk. 2. På første ordinære møde efter 
den ordinære generalforsamling væl-
ger repræsentantskabet medlemmer 
til bestyrelsen. 6 bestyrelsesmedlem-
mer vælges ud af repræsentantska-
bets midte.  
 
Repræsentantskabet kan udpege et 8. 
bestyrelsesmedlem med henblik på at 
sikre, at mindst et bestyrelsesmedlem 
er uafhængigt og kvalificeret i hen-
hold til bekendtgørelsen om revisi-
onsudvalg. Udpegningen er gældende 
for en 3-årig periode. Genudpegning 
kan finde sted.  
 

 
 
 
 
Stk. 2  
 
 
 
 
 
 
Repræsentantskabet kan udpege et 8. be-
styrelsesmedlem såfremt der er enighed 
herom mellem repræsentantskabet og 
bestyrelsen. Det 8. medlem indtræder i 
repræsentantskabet såfremt vedkom-
mende ikke allerede er medlem af repræ-
sentantskabet. Udpegningen er gæl-
dende for en 3-årig periode. Genudpeg-
ning kan finde sted.  

Repræsentantskabets opgaver. Valg af bestyrelsesmed-
lemmer og muligheden for at vælge et ekstra medlem: 
 
Formålet med forslaget er, at videreføre muligheden for at Re-
præsentantskabet kan vælge et ekstra bestyrelsesmedlem (et 
8. medlem), selvom den oprindelige begrundelse for denne 
mulighed ikke længere er aktuel. Behovet for at kunne vælge 
et 8. bestyrelsesmedlem kan nemlig fortsat opstå.  
 
Den oprindelige begrundelse var et krav fra myndighederne 
om, at der skulle være bestemte økonomiske kvalifikationer, 
mindst på revisor-niveau, til stede i bestyrelsen, når balance-
summen oversteg 0,5 mia. kr.  
 
Dette krav er afskaffet. Til gengæld er kravene til bestyrelses-
medlemmer blevet skærpet, fx i form af specifikke uddannel-
seskrav. Vi forventer, at tendensen med stadigt skærpede krav 
til bestyrelsesmedlemmer og direktører fortsætter i de kom-
mende år. Det betyder, at der kan opstå behov for at indsætte 
et bestyrelsesmedlem med specifikke kompetencer for at 



Repræsentantskabets formand og 
næstformand kan ikke vælges til be-
styrelsen. Valget finder sted i henhold 
til regler udarbejdet af repræsentant-
skabet.  
 
.  
 

 
 
 
 

opfylde myndighedernes krav. Derfor anser vi det for klogt, at 
have mulighed for, at Repræsentantskabet kan vælge et ekstra 
8. bestyrelsesmedlem fremfor, at man skal afsætte et siddende 
medlem for at skaffe plads til den krævede kompetence.  
 
Ønsket om at vælge et ekstra bestyrelsesmedlem kan naturlig-
vis også opstå, hvis der er behov for at tilføre flere kræfter el-
ler specielle kompetencer til bestyrelsen for at styrke besty-
relsens evne til at løfte opgaverne.  
 

 § 16 Direktionen 
Stk. 1. Direktionen skal i sin beslutnings-
proces tage højde for indvirkningen af 
enhver beslutning på 

• Andelskassens medarbejdere og 
personale og leverandører 

• Andelskassens kunders interes-
ser som målgruppe i forhold til 
andelskassens formål med hen-
syn til at have en væsentlig posi-
tiv indvirkning på samfundet og 
miljøet 

• de lokalsamfund og samfund i 
øvrigt, hvor Andelskassen og 
vore leverandører driver virk-
somhed 

• det lokale og globale miljø samt 
• Andelskassens kortsigtede såvel 

som langsigtede interesser. 
 

Krav til direktionen. En ny § 16: Der er tale om en helt ny 
bestemmelse, som har til formål at vedtægtsforankre direktio-
nens ansvar for, hvordan beslutningsprocesser og dispositio-
ner påvirker såvel indadtil som udadtil.  
 
Formuleringerne af direktionens forpligtelser udspringer af 
kravene til at blive B Corp certificeret, hvor et af kravene 
netop er, at direktionens forpligtelser fremgår af vedtægterne.  
 
 
 

 Nuværende § 16, § 17, § 18, § 19, § 20 
og § 21 nummereres om til  
 § 17, § 18, § 19, § 20, § 21 og § 22 

Her er tale om redaktionelle konsekvensrettelser, som her 
alene anføres til orientering, idet der ikke er tale om egentlige 
vedtægtsændringer.  

 
29. marts 2022 

Bestyrelsen 


