
 

 

 

 

 

Referat af repræsentantskabsmøde 
Torsdag d. 27. maj 2021 kl. 19.00 

 
 

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

1. Velkomst og valg af mødeleder 
PBS byder velkommen og stiller sig til rådighed som mødeleder. 
Hun bliver valgt. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen godkendes. 
 

3. Godkendelse af referat fra mødet d. 9. marts 2021 
Referatet godkendes. 
 

4. Præsentationsrunde, med følgende spørgsmål: 
• Hvad fik dig til at stille op/fortsætte i repræsentantskabet? 

• Hvordan har du lyst til at bidrage til repræsentantskabet? 

• Hvad skal repræsentantskabet kunne for at bidrage til at styrke Fælleskassen? 
 
Alle deltagere præsenterer sig selv. 
PBS takker for de præsentationer der kom. 
 

5. Godkendelse af repræsentantskabets forretningsorden og valgregler (bilag, enkelte 
ændringer foretaget) 
Ændringerne i forretningsordenen godkendes uden uddybende spørgsmål eller 
kommentarer. 
 
PBS spørger ind til, om det er relevant at give mulighed for kun at opstille som suppleant 
til bestyrelsen. 
Det diskuteres, hvad fordele og ulemper er ved et ekstra suppleant-valg.  
Der er mulighed for et ekstra suppleant-valg i forretningsordenen i form af en to-trins 
raket. 



 

 

 

 

 

Det diskuteres, hvordan repræsentantskabet kan forberedes til evt. at træde ind i 
bestyrelsen på et senere tidspunkt. 
Med et helhedssyn, bør der foretages et suppleantvalg, når det står klart, hvilke 
kompetencer bestyrelsen har brug for ved udtræden af et bestyrelsesmedlem. 
Det konkluderes, at vi lige nu ikke laver ændringer, men laver en større drøftelse på et af 
de kommende møder. 
 

6. Valg af næstformand for repræsentantskabet 
• Søren Vincents Svendsen genopstiller 

Han bliver valgt enstemmigt. 
 

7. Valg af stemmeudvalg på 2 personer 
Bent og Carolina stiller op som stemmeudvalg. 
 

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant (bilag) 

• Herunder spørgerunde 
De 3 kandidater udspørges om forskellige emner. 
Peter 13 Stemmer og blev genvalgt 
Søren fik 9 stemmer og blev valgt ind i bestyrelsen 
Bjarke fik 8 stemmer og er valgt som suppleant 
Carl Johan fik 0 stemmer 
 

9. Evaluering af generalforsamling 2021 

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

Afstemningen fungerede virkelig godt. 
Det blev bemærket, at det godt kunne være mere hyggelig i den officielle ende. 
Der var få deltagere i betragtning af, at det var virtuelt. 
Måske kunne man lave en blandet form næste gang, så nogle var med fysisk og andre 
virtuelt. 
Det var lidt kompliceret med de to login-platforme, så det må godt udspecificeres en 
anden gang, at man skal logge på to steder. 
Afstemningsdelen kan måske bibeholdes til næste generalforsamling. 
Og måske skal det holdes et sted, der er tættere på vores værdier, som f.eks. ude hos en 
af vores andelshavere. 
Hvis man vil være med til at arrangere den næste generalforsamling i nye rammer, 
opfordres man til at kontakte Pil. 
 

10. Nyt fra direktionen 
Tilsynsbesøget er halvvejs overstået og det ser ud til at være gået nogenlunde. De 
kritiserer hovedsagelig, at vi er for ukonkrete i politikkerne. 
Regnskabet for 1. kvartal ser væsentlig bedre ud end sidste år. 
Vi blev nødt til at indføre negativ rente på indlån, for ikke at drukne i indlån, som koster os 
meget i renter i Nationalbanken. 
Udlånene er alene i 1. kvartal steget med 7 %, hvilket er rigtig godt og det er mange nye 
kunder med bolighandler. 



 

 

 

 

 

Da der er kommet flere ledelsesressourcer i form af Allan og Lene, er Thor ikke en 
flaskehals mere. Allan ved også en del om andelsboliger, som er en god supplerende 
kompetence ud over erfaring med tilsynet. 
Der skal tales mere strategi med repræsentantskabet og bestyrelsen har forholdsvis stor 
fokus på strategien i forhold til andre pengeinstitutter. Bjarke har været god til at holde 
fokus på strategi i bestyrelsen. 
Thor er meget tæt på bestyrelsen og får hurtigt feedback fra medlemmerne på større 
sager, der skal behandles hurtigt. 
Der er blevet kørt en markedsføringskampagne, som David kort ridser op for 
repræsentantskabet. 
Der er god respons på både pop-up filialen og den markedsføring, der er blevet lavet. 
Den digitale og fysiske markedsføring udvides nu til Frederiksberg og Vanløse med de 
erfaringer, der blev lavet i Nordvest. 
Problemet med pop-up-filialen er, at folk så forventer, at man fortsat er til stede i 
området, selv når filialen er lukket. Det kan gøre, at man måske ikke skal have pop-up 
filialer i for mange bydele. 
 

11. Nyt fra bestyrelsen 
PHP hilser fra Oscar og Karen Inger, der beklager deres fravær. 
Rapporten om demokratiske pengeinstitutter bliver offentliggjort nu og der vil være et 
webinar den 2.6. og en artikel i Børsen tæt på denne dato. 
Bestyrelsen har beskæftiget sig med, hvilke politikker og rapporteringer de som 
bestyrelse skal forholde sig til? 
PHP remser rapporteringerne og politikkerne op, som blev behandlet siden sidst. 
Der blev også arbejdet med successions-spørgsmålet for bestyrelsen, der tages op med 
repræsentantskabets formandskab. 
Bestyrelsen har også tænkt over, hvordan den kan inddrage repræsentantskabet mere. 
Lige nu vil bestyrelsen gerne have input omkring alternative boligformer, digitalisering og 
hvordan vi kan styrke den demokratiske opbygning i Fælleskassen? 
 

12. Evt. 
Der var ikke noget til eventuelt. 
 

Mødet sluttede kl. 21:19  
 
 
Referent  
Helga König Jacobsen 

 
 

Møder 2021-22: 
 
07.09.2021  Repræsentantskabsmøde - Gå-hjem-møde kl. 17.00-19.00 
04.11.2021  Repræsentantskabsmøde - Tema-møde 
08.03.2022  Repræsentantskabsmøde 
April 2022  Generalforsamling 
24.05.2022  Intromøde og repræsentantskabsmøde 


