
 

 

 

 

 

 

Referat af repræsentantskabsmøde 
Tirsdag d. 7. september kl. 17.00 

 
 

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

1. Valg af dirigent 

PBS indstiller sig selv og vælges som dirigent 
 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendes. 

Der foretages en kort præsentationsrunde, da der er et nyt medlem til stede. 
 

3. Bestyrelsen og direktionen orienterer 

a. Dialogmødet mellem medarbejderne og bestyrelsen var i midten af august.  

Der har også været møder mellem formandskaberne, hvor der er lagt gode planer 
for repræsentantskabets rolle. Der blev talt succession i forhold til bestyrelsens 
formandskab og det blev drøftet, hvordan vi får demokratiet til at fylde mere. 

b. Strategiarbejdet 

Vi skal afsøge: Hvem er vi og hvorfor er vi her?  

Så vi skal dybere ind i strategiarbejdet her i efteråret. 

Der blev afholdt generalforsamling i demokratisk erhverv, hvor Thor er blevet valgt 
som suppleant til bestyrelsen. 

c. Tilsynsbesøg 



 

 

 

 

 

 

Vi har haft besøg i foråret og tilsynet har afsluttet deres arbejde. De indkaldte 
bestyrelsen til møde i august og har informeret bestyrelsen om deres resultater. 
Der er dog ikke kommet en endelig rapport endnu. Når denne kommer, vil den 
gennemgås i repræsentantskabet. 

Mange af de påbud, vi har fået, er der lavet handling på allerede. Når der var 
gentagne påbud, var det på nye ting, så det de påpegede sidste år i de samme 
politikker, var rettet. 

De har gennemgået en meget stor del af vores engagementer og har kun fundet 
en kunde, hvor der var en større nedskrivning. Så det viser, at rådgiverne har fint 
styr på kunderne. 
 

d. Vi arbejder på at kursfastsætte andelskapitalen og dermed gøre det mere 
attraktivt at købe andelskapital. Vi håber, at det kan udvide kapitalen med 10 mio. 

e. Kort om halvårsrapporten 

Halvårsrapporten gennemgås og det forklares, hvad nedskrivninger er og hvad det 
har betydet for sidste og dette års halvårsregnskab. 

Rente- og gebyrindtægterne er vokset i forhold til 2019. 2020 kan man ikke rigtig 
sammenligne med, da der var en del gebyrfrie ydelser og få nye kunder i starten af 
Corona. 

Det påpeges, at det er vigtigt at forklare andelshaverne, hvorfor der er negative 
renter på indlån. 

Basisindtjeningen er lavere end i 2019, men det er mest tegn på, at erhvervene 
ikke har betalt skat og moms og derfor ikke har trukket deres kreditter hos os. Det 
har ført til en lavere indtægt. 

Der har været en større stigning i udgifter til administration og personale. Her 
ligger der 600.000 til markedsføring, der sandsynligvis har ført til et højere 
aktivitetsniveau. Yderligere stigninger her dækker højere udgifter til IT og 
lønstigninger til personalet. 

Udlånsvæksten har været på 7%, der er fordelt ligeligt på privat og 
erhvervskunder. 

Kapitaloverdækningen er på ca.10% til halvåret, men da vi nu igen har solgt vores 
obligationsbeholdning, er den lige steget med 4-5%. 

Udlånene via totalkredit er støt stigende og der er mange kunder lige nu, der 
kommer med bolighandler. Vi får provision for det uden at reservere kapital, så det 
er rigtig gode udlån for os. 

4. Arbejdspunkt: Hvilken konkret viden og typer af opgaver kan og vil du som 
repræsentantskabsmedlem byde ind med? 



 

 

 

 

 

 

Hvordan deles arbejdet imellem repræsentantskabet og bestyrelsen. Og hvem har tid og 
lyst til at arbejde mere for Fælleskassen. Hvad kan repræsentantskabet bidrage med? 

Der summes i grupper omkring inddragelse af repræsentantskabet og der kommer 
forslag om at lave ekspertgrupper og vidensbanker, hvor bestyrelsen kan stille spørgsmål.  

Man kunne arbejde med noget tydelighed omkring, hvad der er det særlige ved 
fælleskassen. 

Hvad kan fælleskassen for alle kundetyper?  

Der skal være et større kendskab blandt repræsentantskabet om, hvordan det er at være 
en anden form for kunde i Fælleskassen. Måske kan man også lave en oversigt over, hvilke 
kundetyper og hvilken viden, vi har i repræsentantskabet. Så alle i repræsentantskabet 
kan henvise til nogle andre, når de møder interesserede kunder. 
 

5. Indstilling om vederlag til bestyrelsen og repræsentantskabets formandskab (bilag) 

Da der ikke er nok medlemmer til stede, må dette punkt udskydes til næste møde. 

6. Nyt fra puljeudvalget 
Der kører en kampagne på Facebook i øjeblikket. Ansøgningsfristen er den 10.09. Søren 
ved desværre ikke, hvor mange ansøgninger, der er kommet, derfor beder han 
indtrængende om, at alle beder deres netværk om at søge puljen. 

7. Evt. 

Der var ikke noget til punktet. 

 
Mødet sluttede kl. 19:04 
 
 
Referent  
Helga König Jacobsen 
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