
 

 

 

 

 

 

REFERAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I FÆLLESKASSEN D. 8. MARTS 2022 
 
  
Deltagere:  
Søren Vincents Svendsen, Trine Land Hansen, Pil Berner Strandgaard, Peter Højgaard Pedersen,  
Helga König-Jacobsen, Katrine Rosgaard, Karen Inger Thorsen, Kristian Søndergaard-Granquist, 
Oscar Svendsen, Bent Andrup, Thomas Elletoft Køster, May Bjerre Ejby, Sara Vafai Blom, Søren 
Nielsen-Gravholt, Johan Galster, Carolina Maier 
 
Ansatte i Fælleskassen: Thorleif Skjødt, Ann Christensen, Lene Friis, Lars Michael Jensen. 
 
Ikke tilstede: 
Johan Gaunitz, Balder Bach, Maibritt Christensen, Bjarke Fonnesbech, Jonas Ladefoged, David 
Asmussen, Lise Egeberg, Lisbeth Christiansen, Rasmus Guldager Weber, Johan Galster, Carolina 
Maier, Ida Binderup, Balder Bach 
 
 

1. Velkomst og mødeleder 

Velkomst ved PBS, som vælges til mødeleder 

Vi synger en sang til Kvindernes kampdag. 

Der er gæster fra B Corp, der fortæller om den certificering, Fælleskassen er i gang med, 
som blev foreslået af repræsentantskabet. 

Den certificering måler på mange forskellige punkter og laver dermed et andet 
”regnskab” end det rent økonomiske, så vi bedre kan dokumentere vores værdier. Vi har 
også i netværket mulighed for at sammenligne os med lignende selskaber. Der er indtil nu 
kun ét pengeinstitut, der er B Corp certificeret og det er Merkur, så vi satser på at blive 
nummer to. Betalingen for denne certificering har vi fået tilskud til. 

B Corp sikrer de højeste standarder for social og miljømæssig ansvarlighed, transparens 
og ansvarlighed. Certificeringen opbygger troværdighed, tillid og værdi. 

B Corp selskaber vil gerne ”Være den bedste FOR verden og ikke I verden”. Der er allerede 
ca. 4600 virksomheder, der er certificeret i 79 forskellige lande. I gennemsnit klarer B 
Corp virksomheder sig 28 gange bedre end andre i forhold til vækst. Og de står i spidsen 
for en positiv samfundsforandring. 

Det er en global bevægelse af virksomheder, der vokser eksponentielt lige for tiden. 

B Corp er en non-profit organisation. 

Vi har committet os til at bruge 800 timer på certificeringen. 



 

 

 

 

 

 

Vi brainstormer omkring, hvor Fælleskassen er om 3 år.  

Der er kommentarer til følgende: 

• Vi skal være der for dem, der er anderledes end andre. 
• Vi skal være kendte for vores værdier og det, vi gør i forbindelse med 

bofællesskaber og kollektiver, friskoler, alternative boformer. 

• Vi skal samarbejde med Merkur, der er plads til os alle. 
• Unge skal have råd til at være i Fælleskassen, så vi kan give dem en fremtid hos os 

også. 

• Hvad er vigtigst? Bæredygtighed eller demokrati? 

• Vi vil være en finansiel inkubator, der giver de projekter en chance, andre ikke vil 
tage. Gerne også i den socialøkonomiske retning. 

• Andelskassen burde give mulighed for at investere 100% bæredygtig. 

2. Godkendelse af dagsordenen  

Dagsorden godkendes. 

3. Gennemgang af årsrapport 2021 

Thor gennemgår årsrapporten, som blev sendt ud til repræsentantskabet i forvejen. 

Basisindtjeningen har været rigtig fin sidste år og det har ført til et godt overskud. 
Udbudsmaterialet for kursfastsættelse af andelskapital er næsten klar, så det vil blive 
sendt ud til andelshaverne før sommeren. Da det er et ”Rødt Papir”, er det en 
risikoinvestering, så det skal eventuelle købere gøres opmærksom på. Udbudsmaterialet 
er hos den sidste advokat til gennemarbejde. 

4. Orientering fra bestyrelsen og direktionen 

Direktionen: Vi er i gang med at blive B Corp certificeret, så det tager en del tid, men er 
også meget spændende. De 200.000 kr, vi har fået som tilskud, kommer fra SMV grøn. 
Timerne kommer fra Fælleskassen selv. Pengene bruges på konsulentbistand og 
certificeringen. Der kommer også et årligt fee på ca. 20.000 kr. efter certificeringen.  

Thor laver et lille overblik over omkostningerne til bestyrelsen. 

Vi manglede at svare på 2 påbud fra tilsynet. Det ene var Icaap-rapporten og det andet 
var genopretningsplanen. Det blev sendt til tilsynet i dag og vi håber, at vi kommer ud af 
det skærpede tilsyn. De kommer i uge 14 til et statusmøde. 

Bestyrelsen: Siden 4. november har bestyrelsen haft et strategiseminar, hvor der var 3 
overskrifter:  

• Trykprøvning af, hvad fælleskassen er og hvor vi vil hen de næste 5 år.  
• DNA huset skal opdateres 



 

 

 

 

 

 

• Hvordan får vi en god succession i bestyrelsen? 

I slutningen af november var der fokus på politikker, da der var en del politikker, der skulle 
opdateres i forhold til tilsynsbesøget. 

Der blev fulgt op på strategiseminaret i de efterfølgende møder og der vil være et udkast 
til et nyt DNA-hus, der vil være klar før generalforsamlingen. 

I december blev bestyrelsens julefrokost desværre aflyst. Ved dette møde var der fokus 
på complianceområdet, dvs. den interne overvågning. 

I januar var så bestyrelsen på de særlige engagementer i Fælleskassen, der skal tjekkes 
en gang om året.  

I februar diskuterede vi succession i bestyrelsen, som vil blive fremlagt under det næste 
punkt. Regnskabet var desværre ikke klar på det tidspunkt, hvorfor der var et ekstra møde 
i fredags, hvor dette blev gennemgået med revisorerne. 

Vi har også arbejdet med vedtægtsændringsforslag, som fremlægges senere. 

Prisen på revisionen er desværre steget meget siden sidste år. Vi har derfor besluttet at 
sende det i udbud. 

Til hvert møde behandles der også lånesager og engagementer og det diskuteres om 
direktøren varetager sine opgaver. 

5. Drøftelse af succession og generationsskifte i bestyrelsen og repræsentantskabets rolle 
heri. 

For at sikre successionen i bestyrelsen, har bestyrelsen drøftet, om det skulle begrænses 
til 12 år, man kunne være i bestyrelsen indenfor en 20-årig periode. Vi har også drøftet, 
om vi skal have mulighed for at få et 8. medlem ind i bestyrelsen, hvis der skulle opstå en 
særlig situation. 

Man skal være opmærksom på, at man ikke dræner bestyrelsen for alt for mange kræfter 
på én gang, så der er noget kontinuitet. 

Det kommenteres, at det burde være en selvfølge at bestyrelsen skiftes ud løbende i en 
demokratisk virksomhed. Og at man skal passe på med at bestyrelsen ikke bliver 
konserverende.  

Det kommenteres også, at man skal tænke repræsentantskabet med ind i denne proces 
og se på, om det virkelig er repræsentativt. 

Man skal også se på, at bestyrelsen har en opgave at løse, derfor skal der være personer i 
bestyrelsen, der gerne vil løse opgaven i fællesskabets interesse. 



 

 

 

 

 

 

Der tales løbende om denne successionsproces mellem de to formandskaber og i 
bestyrelsen. 

6. Godkendelse af Forretningsorden for rekruttering og opstillingsproces til Fælleskassens 
bestyrelse 

Dokumentet forklares af PBS.  

Dokumentet godkendes. 
 

7. Generalforsamling 21. april 2022 

Generalforsamlingen afholdes fysisk i år i kulturhuset indre by ved Nansensgade. 

a. Drøftelse af forslag til vedtægtsændringer 

PHP forklarer, hvorfor vedtægterne foreslås ændret.  

Teknisk spørgsmål: Hvis der er 8 medlemmer og der er en afstemning, hvor der er 
stemmelighed, tæller formandens stemme med større vægt.  

Et 8. bestyrelsesmedlem vil automatisk blive medlem af repræsentantskabet. 

b. Valg til repræsentantskabet  

Der er 5-6 medlemmer, der ikke genopstiller og indtil nu kun 4, der vil stille op fra 
ny. 

c. Valg af stemmeudvalg 

Kristian Sønderstrup-Granquist, Karen Inger Thorsen, Oscar Svendsen, Søren 
Svendsen, Lars König-Jacobsen 

Helga kan holde oplæg om tiny-houses og klimahuset på KFJ. 

May-Bjerre er også klar til at fortælle om Dagmarsminde. 

Der er fortsat mulighed for at komme med et muligt indslag. 
 

8. Nyt om puljen  

Der er blevet uddelt midler siden sidste gang og der er blevet tænkt nogle tanker. Der var 
ca. 60 ansøgninger og herfra indstillede puljeudvalget 6 projekter, som blev godkendt i 
bestyrelsen. 



 

 

 

 

 

 

Projekterne er de følgende: 

FRAK, som arbejder med unge, som de prøver på at få i arbejde igennem aktiviteter. 

Demokratigarage har fået penge til et grønt åndehul for byens borgere. 

Plastic Change: International clean-up day. De har fået penge til at markedsføre 
projektet. 

Copenhagen Tool Library, som promoverer deling for ressourcer og viden indenfor 
håndværk. 

Foreningen til fremme af blivende Økologisk Balance (FØB). 
Styrkning af undervisning på erhversskoler. Genoptrykning af et hæfte og materialekasser 
med bæredygtige byggematerialer. 

Hjemløselandsholdet OMBOLD har også fået støtte til en turnering på Rådhuspladsen 
med ca. 1200 deltagere. 

Man kan læse præsentationer af disse projekter på hjemmesiden på et senere tidspunkt. 

Kommentarer fra repræsentantskabet omkring puljen: 

Næste år, bør der være et tema for projekterne, så det bliver mere fokuseret. 

Processen kunne også være mere inddragende for andelshaverne. På den måde ville der 
være mere ejerskab.  

Det diskuteres hvorvidt der er nogen projekter, der udelukkes, når man laver et tema.  

Der kunne også stadig være en årlig event, hvor projekterne, som har fået støtte, 
præsenteres. 

I år bliver der nok ikke lavet om i hele processen, men måske året efter. 

Der kommer eventuelt også en ekstra ressource i form af et studiejob i Fælleskassen, der 
kan hjælpe med puljen, repræsentantskabet og sociale medier. 

Thor skriver lige ned, hvilke opgaver, der er behov for. 

9. Godkendelse af Fælleskassens lønpolitik 

Der er ikke ændret i den. Der er som alle de andre år ikke nogen incitamentsaflønning. Der 
er kun faste lønninger.  



 

 

 

 

 

 

Direktørlønningen ligger i fremtiden på hjemmesiden, men må ikke stå i årsrapporten 
mere pga. GDPR 
Politikken godkendes. 

10. Evt. 

Der var ikke noget til evt. 

 
Mødet sluttede kl. 20:56 
 
Referent: 
Helga König Jacobsen 
 
 
Møder 2022: 
21.04.2022 Generalforsamling  
24.05.2022 Repræsentantskabsmøde kl. 18.00 
 


