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KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB 
 

Ordinær generalforsamling den 21. april 2022 
 

Genopstiller  
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Ida Binderup, Valby 
 
50 år - Projektchef 
Andelshaver fra 1990. Medlem af repræsentantskabet fra 2010 
Medlem af Fælleskassens bestyrelse fra 2011 
 

Jeg har særlig interesse i de områder af repræsentantskabs- og bestyrelsesarbejdet, der har med 
kommunikation, transparens, gennemskuelighed, troværdighed og positionering/branding at gøre.  
Flere er mere optagede af bæredygtighed. Vi i Fælleskassen har et forspring, og vi har mulighed for, 
både at positionere og konsolidere os, hvis vi evner at fastholde og udnytte forspringet. Vi skal blive 
endnu bedre til det vi allerede er gode til. Fokusere. På det bæredygtige, ordentlige og gennemskuelige. 
Og flage så meget for det, at flere nye andelshavere vælger at deltage. 
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 Katrine Rostgaard, Tisvildeleje  
 
50 år – Kromutter/indehaver på Pension Kildegaard 
Selvstændig designer 
Andelshaver fra 2017. Medlem af repræsentantskabet fra 2019 
Bestyrelsesmedlem Gribskov Turisme- og Erhvervsråd 
 
 

Til daglig er jeg kromutter på mit eget pensionat - og det var netop som selvstændig at jeg mødte 
Fælleskassen første gang. Thomas og jeg blev mødt af Fælleskassen med oprigtig interesse og 
nysgerrighed på vores forretning og vores måde at drive Pensionat på. For første gang nogensinde 
oplevede vi en bank som satte pris på det sociale ansvar vi tager i vores forretning. 
 

Det personlige engagement og den professionalisme som vi mødte er ganske særlig og vigtig at 
bevare. For mig er denne “gammeldags” måde, hvor der er tid og plads til “det nære”, billedet på 
fremtidens Andelskasse. 
 

Jeg ønsker fortsat at være en del af Fælleskassens repræsentantskab for at bidrage til at videreføre 
andelskassens formål og måske især at kunne bidrage til formidlingen af dette. Jeg tror at jeg, med 
baggrund fra medieverden som magasinskribent og senere modebranchen med 18 år som designchef, 
kan bidrage til udviklingen af Fælleskassens ansigt udadtil. Det gælder i alt fra æstetikken til 
historiefortællingen om Fælleskassen, herunder medarbejdere, andelshavere og projekter. I disse tider 
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er det omend endnu mere vigtigt at holde fast i - og værne om den fine identitet som Fælleskassen har 
- og har haft igennem mange år. Ikke kun for at styrke brandet og skaffe nye andelshavere - men også 
for at bevare det helt særlige. Det er vigtigt, at Fælleskassen fortsat er stærk og robust så den kan blive 
ved med at støtte små bæredygtige virksomheder, som har fokus på socialt ansvar og vores miljø. 
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  Bent Andrup, Herlev 
 

71 år – Statsaut. revisor 
Andelshaver fra 1998. Medlem af repræsentantskabet fra 2005 
Formand for afdelingsbestyrelsen i den almene boligafdeling Banevænget i Herlev 
Boligselskab. 
Medlem af repræsentantskabet og bestyrelsen i Herlev Boligselskab 
Kasserer i Frivilligcenter og Selvhjælp Herlev 

 
Jeg vil arbejde for, at Fælleskassen også i fremtiden sikrer en styret vækst og tilgang af nye egnede 
kunder, således at dette alt i alt giver en fornuftig indtjening og medarbejdervelfærd til styrkelse af 
andelskassens egenkapital.  
Jeg er også enig i Fælleskassens strategi vedr. andelskapital for at tiltrække nye andelshavere. 
Jeg går også ind for, at Fælleskassen fortsat har et realistisk og positivt forhold til virksomheder og 
andre, der arbejder indenfor områder, hvor en af grundtankerne er at undgå brug af produkter som er 
skadelige for vores sundhed, klima og miljø. 
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 May Bjerre Eiby, Frederiksberg 
 
41 år – Sygeplejerske, leder 
Andelshaver fra 2019. Medlem af repræsentantskabet fra 2019 
Bestyrelsesmedlem og ejer, Plejehjemmet Dagmarsminde 
Bestyrelsesmedlem, Bofællesskabet Lykke Marie (Mariefonden). Et hjem for unge 
og voksne med multiple funktionsnedsættelser 
Medlem, Dansk Erhvervs Pleje- og Omsorgsnetværk. Et interessenetværk for politik 
og rammer på ældreområdet 
Medlem, CEPOS Centerråd (en borgerlig-liberal tænketank – ’Center for Politiske 
Studier’) 
Medlem, netværk for Velfærdsiværksættere, CEPOS 
Medlem af ’Det Rådgivende Panel’, Ældreministeriet 

 
Jeg bidrager med min erfaring med socialt arbejde, iværksætteri og formidling. Denne kombinerede 
erfaring vil være med til at skabe endnu stærkere værdier i banken og dermed større opmærksomhed 
på bankens arbejde. Fælleskassen skal være en eftertragtet bank for kunder med hjertesager for 
menneske og samfund. 
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 Thomas Elletoft Køster, Vejby 
 
49 år – Gårdejer/Kok 
Andelshaver fra 2014. Medlem af repræsentantskabet fra 2015 
Næstformand, Nationalpark Kongernes Nordsjælland 
Næstformand, Gribskov Spisekammer (sammenslutning af lokale      
fødevareproducenter i Gribskov Kommune) 
 

Jeg er klar til en tredje periode i repræsentantskabet.  
 
Jeg har stadigvæk en lyst til at bidrage til, at vores andelskasse forbliver en andelskasse med fokus på 
bæredygtig, økologisk økonomi for almindelige kunder samt for vores erhvervs kunder. 
Igennem mit virke som indehaver af et mindre økologisk landbrug / restaurant og daglig leder af Haver 
Til Maver på vores gård, Rabarbergaarden, arbejder jeg dagligt med kerneværdier som 
bæredygtigt,økologisk og socialt ansvar. Det er de kerneværdier jeg samtidigt vil sikre mig, at vi også 
arbejder med i vores andelskasse.  
 
 
 

Nyopstiller 
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Arthur Green, Brønshøj 
 
25 år – Studerende, Festival Forperson 
Andelshaver fra 2018 
Stifter, formand og programansvarlig – Av, min guldtand (2018-nu) 
Bestyrelsesmedlem og booker – Kanonhalløj (2017-nu) 
Frivilligkoordinator (Profil og Identitet) 
Assisterende booker – Musik i Lejet (2019-nu) 

 
Igennem mit virke som festivalleder og aktiv del af eventbranchen, arbejder jeg dagligt med musik og 
kultur og berører mange forskellige slags poster inden for kulturlivet. 
Jeg kan bidrage med den viden og de kompetencer jeg har tilegnet mig som organisationsleder og 
koordinator i kulturlivet. Jeg tror også jeg kan bidrage med et mere ungt syn på tingene, qua min 
alder. 
 
Det er vigtigt for mig at være en aktiv del af de ting jeg er involveret i. Både jeg og den festival jeg er 
med til at lave, er medlem af Fælleskassen og ønsker at bidrage positivt til fællesskabet. 
Derfor stiller jeg op til repræsentantskabet for første gang. 
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 Bo Astrup Kristensen, Valby 
 
40 år – Selvstændig 
Andelshaver fra 2020 
Forperson, Fonden For Flere Kollektiver 
 

 
Jeg vil gerne være med til at videreføre og udvikle Fælleskassens gode arbejde. Nemlig, at 
Fælleskassen tør være med til at tænke anderledes og fremme bæredygtighed (socialt, miljø og 

økonomisk).  
 

Personlige erfaringer med Fælleskassen:  
Fælleskassen var med til at sikre, at Fonden For Flere Kollektiver eksisterer i dag.  
Jeg oplevede Fælleskassen som meget imødekommende, da jeg som iværksætter skulle finde en bank. 
  
Motivation:  
Arbejde for at flere grønne og sociale iværksættere kan hjælpes i gang med deres projekter. 
Arbejde for bedre lånemuligheder for kollektive boformer.  
 
Bidrag:  
Viden om grønt iværksætteri 
Viden om kollektive boformer 
Erfaring fra andet bestyrelsesarbejde 

Erfaren facilitator  
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 Jacob Westergaard Madsen, Valby 
 

47 år – Foreningsdirektør 
Andelshaver fra 2000 

 
 
Det er afgørende for mig, at der findes alternativer til de traditionelle banker. Først og fremmest er det 
vigtigt som andelshaver at føle et medejerskab til sit pengeinstitut og føle sig tæt på beslutningerne. 
Men i en værdibaseret andelskasse kan man også støtte op om bæredygtige projekter, som har svært 
ved at blive realiseret gennem det traditionelle pengesystem. Jeg vil gerne bidrage til Fælleskassens 
positive udvikling, så vi kan åbne op og gøre en større forskel for flere. 
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 Jan Fruergaard, København S 
 

54 år – Selvstændig/Restauratør-konsulent i madbranchen 
Andelshaver fra 2021 
Medstifter af, næstformand og kasserer i foreningen Citytransformers 

 

Med baggrund fra fødevare- og restaurationsbranchen ved jeg, at vi – bogstaveligt talt - med kniv og 
gaffel, bid for bid, påvirker vores jordklode. 
Jeg er optaget af at støtte både branchen og den private forbruger i at træffe valg, der sikrer grøn 
omstilling, lokal forankring og cirkulær økonomi. 

Omdrejningspunktet er for mig at bidrage til forpligtende fællesskaber og netværk, der søger innovative 
løsninger og nye demokratiske processer for en mere bæredygtig verden – socialt, klimamæssigt og 
økonomisk. Et sådan forpligtende fællesskab tænker jeg Fælleskassens repræsentantskab er.  

Foreningen Citytransformers formål: ”at udbrede kendskabet til FN’s Verdensmål og inspirere borgere i 
byer og bysamfund til at bidrage aktivt til implementeringen af de 17 mål. Vi har særligt fokus på mål 
nummer 11, der handler om at gøre verdens byer inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige” 
Pt. koncentreret omkring at inddrage unge (15-30 år) - lokalt, national og globalt - i aktivt og konkret i 
implementeringen af FN’s 17 Verdensmål. 

 


