
 

 

 

 

 

 

Referat af repræsentantskabsmøde tirsdag d. 24. maj 2022 

 
 
Deltagere:  
Søren Vincents Svendsen, Pil Berner Strandgaard, Peter Højgaard Pedersen, Helga König-
Jacobsen, Karen Inger Thorsen, Bent Andrup, Søren Nielsen-Gravholt, Johan Gaunitz, Lise 
Egeberg, Lisbeth Christiansen, Sune Hansen, Arthur Green, Bo Astrup Kristensen, Jacob 
Westergaard Madsen og Jan Fruergaard 
 
 
Ansatte i Fælleskassen: Thorleif Skjødt, Ann Christensen, Lene Friis, Lars Michael Jensen, Kirsten 
Bodholdt, Jesper Christophersen, Allan Andersen 
 
Ikke tilstede: 
Carolina Maier, Katrine Rostgaard, Claus Vittus, Oscar Svendsen, Thomas Elletoft Køster, Kristian 
Søndergaard-Granquist (Fuldmagt til Lise Egeberg), Maibritt Christensen, Bjarke Fonnesbech, 
Jonas Ladefoged, David Asmussen, Rasmus Guldager Weber, Ida Binderup 
 
Der er 15 ud af 27 repræsentantskabsmedlemmer til stede. 

 
 

Dagsorden: 
 

1. Velkomst og valg af mødeleder 
Søren Vincent Svendsen foreslår sig selv som mødeleder og bliver godkendt 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendes. 
 

3. Godkendelse af referat fra mødet d. 8. marts 2022 
Der er ingen indvendinger til referatet. 

 
4. Godkendelse af repræsentantskabets forretningsorden og valgregler 

Der er ingen ændringer til forretningsorden eller valgregler. 
De godkendes. 

 
5. Valg af formand for repræsentantskabet 

Pil forklarer, hvorfor hun ikke genopstiller som formand.  
Der spørges ind til, om der er nogen, der vil stille op som formand for 
repræsentantskabet. 
Søren forklarer, hvilke opgaver der ligger i formandskabet. Formanden er bindeleddet 
mellem bestyrelsen og repræsentantskabet og endda andelshaverne. Formanden skal 
også holde fokus på bestyrelsens arbejde. 
Man skal have en drivkraft og være en ildsjæl, der vil noget med Fælleskassen. 
Lise Egeberg foreslår, at valget udskydes til næste repræsentantskabsmøde. 
PHP opfordrer til at man kontakter ham, Søren eller Thor, hvis man er i tvivl om, hvad 



 

 

 

 

 

 

opgaven går ud på. 
Sune Hansen spørger ind til, hvad præcis man skal gøre, hvis man kunne tænke sig at 
være formand. 
Søren foreslår, at Pil forbliver på posten indtil næste møde og at alle interessenter 
spørger ind til opgaven i mellemtiden. 
Det vedtages, at vi sætter valget af formand for repræsentantskab på dagsorden næste 
gang. 

 
6. Valg af stemmeudvalg på 2 personer 

Ann og Kirsten stiller op som stemmeudvalg. 
 

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 
May Eiby har trukket sig som opstiller og meldt sig ud af repræsentantskabet. 

• Herunder spørgerunde 
Det er kun Helga og Johan, der er her, af dem der er på valg. De introducerer sig selv og 
forklarer, hvorfor de stiller op. 
Karen Inger fortæller om Oscar og hans rolle i bestyrelsen. 
Peter forklarer om processen i forbindelse med valget, hvor repræsentantskabet sidste år 
spurgte ind til, om bestyrelsen selv havde en anbefaling. 
Han fortæller også om successionen i bestyrelsen og anbefaler at Oscar og Helga 
genvælges. Til næste år stiller Karen Inger ikke op og der vil derfor være en ledig post der. 
Johan Gaunitz kommenterer på, at han ikke er helt enig med alt det, Peter siger, men han 
er enig i, at han forstår successionstankerne og kan se, at det er en god ide i, at Oscar og 
Helga fortsætter. Han ville helst have stillet op som suppleant, men det er ikke muligt på 
grund af valgreglerne. 
Stemmerne blev talt op til følgende: 
Helga 15 
Oscar 14 
Johan 1 
 

8. Evaluering af generalforsamling 2022 

• Idéer til nyt format til generalforsamling/andelshavertræf, herunder nedsættelse af 
arrangementsgruppe 

Der kommer kommentarer om, at det ikke skal finde sted samme sted igen. 
Der var ros til indlægget og et ønske om at vi fortsætter med indlæg fra andelshavere, 
måske endda flere. 
Det var en virkelig god dirigent. 
Kvinden der var frustreret gjorde det virkelig svært at være til stede i rummet. Det kunne 
have været godt at tage fat i hende allerede første gang, så hun ikke blotter sig for 
forsamlingen første gang. 
Deltagerne i generalforsamlingen var også meget tolerante over for damen, der brokkede 
sig. 
I forhold til at der kun blev serveret vegetarmad til generalforsamlingen, var her 
forskellige holdninger til dette. Flere medlemmer syntes maden var god, og at det var 
godt med vegetarmad. Andre syntes der manglede proteiner og at det kunne have været 
bedre. 
Lisbeth spørger ind til, om der skal nedsættes en arrangement-gruppe til dette møde, 



 

 

 

 

 

 

som det står i dagsordenen.  
Oscar er tovholder for gruppen og Lisbet vil gerne være med i denne gruppe. 
 
 

9. Nyt fra direktionen 
PHP og Thor har forberedt sig sammen 

• 1. kvartals regnskab ligger en del under budgettet, da aktivitetsniveauet lå en lille 
smule under sidste år. Havde vi anbefalet konverteringer, havde vi tjent en del 
penge på det, men vi har aktivt fravalgt at rådgive kunderne til det.  
Nogen af vores indtægter kommer i øvrigt skævt på året, som f.eks. gebyr på 
betalingskort. Men basisindtjeningen ligger på niveau med sidste år. Thor regner 
med at halvårsregnskabet passer bedre med budgettet. 

• Renteforventningen er svær at komme med. Alle andre spår også i øst og vest, så 
det er svært at vide, hvor det ender henne. 
Han har dog svært ved at se, at renten stiger markant mere. Men Nationalbankens 
rente stiger nok snart og så bliver det interessant at se, om bankerne trækker de 
negative renter tilbage. Det kommer nok med efterslæb. Det kunne blive dejligt at 
få en positiv forrentning i nationalbanken igen. Det farligste for Fælleskassen er 
hvis arbejdsløsheden stiger. 

• I forbindelse med B Corp certificeringen er Fælleskassen nu oppe på 103,2 point 
og er dermed over målet på 90 point. Vi mangler at lave dokumentationen til disse 
point, der så skal tjekkes igennem. Det kan tage op til et års tid at få den endelige 
certificering. Forventningen er helt klart, at man efter efterprøvningen ligger over 
de 90 point, vi selv har sat os.  

• MitID processen går godt i Fælleskassen. Over 88% af kunderne er allerede flyttet, 
men der kommer en forsinkelse til slut oktober indtil alle kunder er flyttet. Dermed 
lever vi ikke op til en EU-regel og vil få et påbud fra finanstilsynet sammen med 
alle andre banker i Danmark. 

• Markedsføringen kører lige nu hovedsagelig på lokale medier. Der har været 
annoncer i lokalaviserne mod privatkunder, andelsboliger og bofællesskaber. Vi 
prøver at tracke, hvor mange kundehenvendelser der kommer på baggrund af 
annoncerne.   

• Der er to påbud tilbage fra sidste tilsynsbesøg. Fristen er den 1. juli, hvor svarene 
skal sendes ud. Ved efterlevelse af de to punkter kommer vi fri fra tilsynet for nu. 

 
Der bliver spurgt ind til omkostningerne der er forbundet med B Corp certificeringen.  
Rent økonomisk er det nok kun 50.000 kr. men så kommer der 800 timers arbejde med 
ind i regnskabet. 
Der bliver også spurgt ind til, om 103,2 er et ”4”-tal på karakterskalaen, når der er over 
200 point, man kunne få. 
Merkur er ved at re-certificere sig og ligger omkring 125 point, men de har også arbejdet 
meget intensiv med det. Men vi vil hellere have fokus på nogle få punkter og blive rigtig 
gode til dem. 
Når man vil re-certificeres skal man have flere point end 3 år før. Vi skal derfor arbejde på 
nogle punkter de næste 3 år, så vi kan nå et højere pointtal på det tidspunkt. 
I arbejdet har medarbejderne set på, hvor Merkur har scoret point, så man kan se, hvor vi 



 

 

 

 

 

 

er bedre eller dårligere i forhold til dem. 
Der bliver spurgt ind til kursfastsættelsen og Thor har meldt fristen ud til advokaten, at 
det skal med på bestyrelsesmødet den 8. juni. Andelskapitalen skal eventuelt flyttes ind i 
et depot. 
Thor vil gerne ud med det hurtigt, så køen af sælgere endelig kan afvikles. 
Al andelskapital vil blive kursfastsat, så man kan ikke vælge, at det skal forblive fast. 
  
 

10. Nyt fra bestyrelsen 
• Bestyrelsen har afholdt den aflyste julefrokost. 

• Der var valg af ny revisor på generalforsamlingen og den nye revisor er ansat og 
har formidlet en plan for regnskabsåret. 

• Der er kommet gang i en Hub i demokratigarage, hvor der er mødelokaler til 
mindre virksomheder, som så kan få hjælp af Fælleskassen og kooperationen. 

• Der er ting i pipelinen omkring bestyrelsens funktion og udskiftning. Det er lige nu 
en intern valgaftale som eventuel skal implementeres i vedtægterne. 
Der diskuteres også, hvordan vi sikrer, at der kommer nye ind 

• Vi har også lavet nødplaner for de tilfælde, hvor nøglepersoner pludseligt ikke er 
der mere. 

• Der kommer en ny undersøgelse om demokratiske virksomheders 
samfundsbidrag. Lån og Spar er med til at finansiere denne og en del andre. Det er 
en del dyrere, hvor Fælleskassen kun betaler et symbolsk beløb. 

• Bestyrelsen tager til konference i Skanderborg til efteråret 
• Ved sidste møde diskuterede vi, om vi når vi ser på om direktøren passer sine 

opgaver skulle se på, om bestyrelsen passer sine opgaver. 

• Vi har i år valgt at vie et ekstra møde til vores selvevaluering, så vi går mere i 
dybden med bestyrelsens kompetencer. 
 
Der bliver spurgt ind til den begrænsede tid i bestyrelsen og om bestyrelsen har 
planer om at lave en temadag, hvor repræsentantskabsmedlemmer kan snuse til 
bestyrelsesarbejdet.  
Der skal gøres en indsats for, at dem der overvejer at træde ind i bestyrelsen, er 
klar over, hvilken opgave de siger ja til. 

 
11. Evt. 

• Referenten har bedt om at der vælges en ny referent.  
Bent Andrup stiller op til valg og bliver valgt som ny referent. 

• Direktøren opfordrer til at besøge demokratigarage og især bageren. Den 10. juni er 
der åbning af Hal 3 med spændende virksomheder. 

• Den 25.06. er der åbent hus på Køge Fælles Jord, hvor alle er velkomne og kan få en 
rundvisning, spise af de lokale planter eller høre og se på tinyhuse. 
 

Mødet afsluttedes kl. 20:26 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
Referent: 
 
Helga Kônig-Jacobsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møder 2022-23: 
 
08.09.2022  Repræsentantskabsmøde 18-21 
03.11.2022  Repræsentantskabsmøde 18-21 
07.03.2023  Repræsentantskabsmøde 18-21 
20.04.2023 Generalforsamling  
23.05.2023 Intromøde og repræsentantskabsmøde 

 


