
 

 

 

 

 

 

Referat af repræsentantskabsmøde torsdag d. 8. september 2022 

 
 
Deltagere:  
Søren Vincents Svendsen (SVS), Pil Berner Strandgaard (PBS), Peter Højgaard Pedersen (PHP), 
Helga König-Jacobsen, Søren Nielsen-Gravholt, Johan Gaunitz, Lise Egeberg, Sune Hansen, 
Arthur Green, Bo Astrup Kristensen, Jacob Westergaard Madsen, Carolina Maier, Katrine 
Rostgaard, Oscar Svendsen, Jan Fruergaard, Maibritt Christensen, Bjarke Fonnesbech, Jonas 
Ladefoged, David Asmussen, Ida Binderup 
 
Ansatte i Fælleskassen: Thorleif Skjødt, Ann Christensen, Lars Michael Jensen, Allan Andersen, 
Lene Friis 
 
Ikke tilstede: 
Thomas Elletoft Køster, Kristian Sønderstrup-Granquist, Rasmus Guldager Weber, Bent Andrup, 
Lisbeth Christiansen, Karen Inger Thorsen, Claus Vittus 
 
 

 Dagsorden: 

1. Valg af mødeleder 

SVS byder velkommen. Der er 20 repræsentantskabsmedlemmer til stede. SVS foreslår 
sig selv som mødeleder og godkendes. 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen godkendes. 
 

3. Valg af ny formand til repræsentantskabet 
PBS genopstiller ikke. Sune Hansen stiller op og opfordres til at fortælle lidt om sig selv. 

Sune vælges som ny formand for repræsentantskabet og PBS takkes for hendes arbejde i 
bestyrelsen og hun takker for samarbejdet med SVS og bestyrelsens formandskab. 

Kort kommentar; Da Bent Andrup har meldt afbud i dag, har Helga König-Jacobsen 
overtaget opgaven som referent. 

4. Udpegning af 8. medlem til bestyrelsen 

PHP forklarer, hvordan vi gerne vil implementere et maksimalt antal år i bestyrelsen. Der 
er lavet et dokument om, hvornår de enkelte bestyrelsesmedlemmer senest skal gå af for 
at overholde disse kriterier.  

På baggrund af dette har bestyrelsen diskuteret progressionen i bestyrelsen og hvordan 
vi kan sikre at der er de rette kompetencer i bestyrelsen til at sikre Fælleskassens 
fremtid. 



 

 

 

 

 

 

Søren og Helga supplerer med deres tanker omkring det 8. medlem og Bjarke som 
kandidat.  

Lise Egeberg udtrykker bekymring om det demokratiske i processen og spørger ind til, om 
det er meningen, at Bjarke skal vælges som næstformand for bestyrelsen med henblik på, 
at han skal overtage som formand, når Peter går af. 

PHP har været til et møde i demokratisk erhverv omkring valget af bestyrelsen i en 
demokratisk virksomhed, hvor man skal sikre visse kompetencer i bestyrelsen, så 
bestyrelsen er meget opmærksom på dette problem og diskuterer det løbende. 

Carolina bemærker også, at det er en udpegning, vi har gang i med udnævnelsen af 
Bjarke. 

David kommer med en kommentar om, at bestyrelsen har været meget åben omkring 
processen og problemstillingen med progression i bestyrelsen. Så derfor er det ikke helt 
så slemt, at der kommer en udpegning. 

Lise bemærker, at det også har været demokratisk problematisk med de to sidste valg af 
formanden for repræsentantskabet. Der mangler en forberedelse til disse valg, når de 
sker udenfor den normale turnus. 

Bestyrelsen har lavet en nødplan for, hvad der skal laves, hvis der sker akut frafald i 
bestyrelsens formandskab.  

SVS nævner at forslaget er blevet grundigt diskuteret igennem i formandskaberne. 

Bjarke præsenterer kort sig selv. 

Det vedtages at Bjarke kan starte som det 8. medlem af bestyrelsen.  
 

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

Forslaget lægger ca. 15 % til det nuværende vederlag. Fordelingen mellem de enkelte 
medlemmers opgaver og aflønning er ændret, så der bliver større forskel mellem 
formandskabet og de menige medlemmer. Ansvaret er blevet væsentlig forhøjet de 
seneste år, derfor denne væsentlige forhøjelse. 

Repræsentantskabet godtager indstillingen. 
 

6. Vederlagsudvalg nedsættes og kommissorium fastsættes (bilag) 
Bestyrelsen har diskuteret, hvordan vi kunne lave nogle retningslinjer omkring 
fastsættelsen af honoraret, hvor man kunne se på grundlaget for at fastsætte størrelsen 
af vederlaget. 
Helga og Karen Inger vil gerne deltage i dette udvalg som repræsentanter fra bestyrelsen 



 

 

 

 

 

 

og der opfordres til at 2-3 medlemmer fra repræsentantskabet deltager. 
SVS spørger ind til, om der er spørgsmål til kommissoriet.  
PHP opfordres til kort at forklare kommissoriet for udvalget, hvilket han gør. 
Det foreslås at direktionen er sekretariat for udvalget. 
PBS opfordrer til at bestyrelsen giver et større indblik i deres arbejde, så det er nemmere 
at vurdere både størrelsen af vederlaget, men også, om man har kompetencer til at være 
med i denne. Jonas Ladefoged og Johan Gaunitz vil gerne være en del af udvalget. SVS 
opfordrer til at formanden for repræsentantskabet også er del af udvalget. 
Thorleif indkalder udvalget til et møde. 

7. Præsentation og diskussion af en opdateret version af DNA-Huset (bilag eftersendes) 
Søren Nielsen Gravholt har forberedt et oplæg, som han præsenterer. 

Han faciliterer en proces for, hvordan repræsentantskabet kan arbejde i grupper med 
oplægget. 

Grupperne arbejder med det og referer, hvad de har arbejdet med. 

Gruppe 2 har arbejdet med transparens, som de mener ender med ikke at være 
transparent, fordi det ender med en lang liste om gebyrer. De vil gerne have det løftet op 
fra det operationelle niveau og måske få fjernet socialøkonomiske virksomheder fra 
værdierne, da vi i virkelighedens verden har svært ved at leve op til det. De talte også om, 
at repræsentantskabet ikke står nogle steder i værdierne. Det bør ændres.  

I elevatortalen, skal man måske ikke starte med at sige, hvor mange ansatte der er og at 
der er en filial, da det er lidt snævert. De talte også om, hvad de fortæller, når de går ud og 
taler om Fælleskassen. Her er transparens ikke et ord der bruges, hvorimod de andre ord 
falder naturligt i samtaler. Det kunne derfor være godt at få transparens ind i de andre 
værdier. 

Der er nogen der skal forsvare enkelhed som pengeinstitut, kommer der som kommentar 
fra gruppe 1. 

Den første kategori bør kun hedde nærvær og det er gruppen glad for. Det er vigtigt med 
transparens som værdi. David synes at den sidste værdi skal hedde ansvarlighed. 
Gruppen diskuterede, om den i stedet for skal hedde bæredygtighed. De så på, hvad vi er 
gode og dårlige til.  

Hvorfor er vores erhvervsgebyrer højere end andre steder. 

Rekruttering til repræsentantskabet, hvordan er den? Er den tydelig for medlemmerne og 
kunne man få udfyldt nogle af de ledige pladser? 

Det er lidt blackbox-agtigt at starte i repræsentantskabet.  

Ansvarlighed og bæredygtighed. Er rådgiverne gode nok til at rådgive om bæredygtige 
investeringer.  



 

 

 

 

 

 

Hvad står Fælleskassen for i den grønne del? Alternative boformer og tinyhuse er lidt 
grønne, men vi er mere synlige røde end grønne, da samfundsansvaret er mere udpenslet 
i værdierne. 

Gruppe 4 er meget enige i overskrifterne, men mener også, at de skal være kortere og 
mere ensartede. Transparens er vigtigt. Listen med gebyrer er umiddelbart komplekst, 
men her viser man kunderne, at vi er ”No Bullshit”.  

Det er måske kunderne, der burde svare på, hvad Fælleskassen er god og dårlig til, da de 
nok er mindre forbeholdt end os, der har mere indblik. 

Elevatortalen er præget af, at det måske er en, der har kigget sig omkring i filialen. Men 
måske skulle man flyve højere. Vi er et fællesskab af 5000 andelshavere og Thor er kun et 
telefonopkald væk, så der er meget kort vej til at tale med dem, der tager beslutningerne. 

Det er en kvalitet i Fælleskassen. 

De to første punkter kunne måske slås sammen. Konsolidering ved ikke alle, hvad er, så 
det skulle man måske undlade. Resten går til kunderne skulle man måske skrive om, for 
hvad er det man som kunde får før kursfastsættelsen indføres. 

Man kunne også sige at gebyrerne afspejler omkostningerne hos os.  

Gruppe 1 vil gerne have at det første punkt hedder Nærvær og vil gerne have 
omformuleret punkterne under dette. (Se dokument) 

Fælleskassen er et meget rummeligt og åbent pengeinstitut overfor alternative boformer, 
familieformer og institutionsformer. Det er det, vi er gode til og der giver os en 
berettigelse. 

Begrebet friskoler skal ud af papiret. De hedder frie grundskoler i stedet for. 

Thorleif gør opmærksom på, at Fælleskassen ikke er dyrere end andre pengeinstitutter, 
så det koster ikke mere at være kunde hos os. Det er dog svært at lave et benchmark for 
virksomheder, hvorimod man godt kunne lave en sammenligning for privatkunder. 

8. Nyt vedr. puljeudvalget samt årets ansøgninger + valg af nye medlemmer til udvalget 
Puljeudvalget er kørt i sænk og SVS er den sidste, der er tilbage i udvalget. Han vil derfor 
gerne have nye ind i udvalget. Han vil gerne selv ud af udvalget. 

Udvalget får ansøgningerne, men ud over at læse dem og udvælge dem, man gerne vil 
indstille, er der ikke andet arbejde i udvalget. Processen kører allerede og fristen for 
ansøgninger er den 10.10. 

Karen–Inger fra bestyrelsen er med i udvalget, David melder sig til at starte udvalget op i 
forhold til historierne men ikke vurderingen. Arthur, Carolina og Kathrine vil også gerne 
være med. SVS går med i udvalget i en kort overgangsperiode. 



 

 

 

 

 

 

9. Orientering fra bestyrelsen og direktionen 
a. Halvårsrapporten 

Thor har forberedt et kort oplæg om halvårsrapporten.  

David fortæller kort om markedsføringsindsatsen. De startede med at teste, hvad 
der gav mere aktivitet for så at bruge den viden i den videre markedsføring. 

Der bliver spurgt ind til budgetfordelingen mellem fysiske og digitale medier og 
den er ca. 90% for fysiske medier og 10% digitale medier.  Energien er større ved 
at annoncere i fysiske medier. 

I 2. halvår bliver der lavet det samme med et lidt bredere digitalt fokus. 

Thor informerer om at der køres en kundetilfredshedsundersøgelse lige nu. Den 
må gerne deles på de digitale kanaler med kunder man kender.  

Der er også blevet lavet et opslag om puljen, så den må vi også gerne tippe venner 
og bekendte om. 

Der er blevet brugt en del energi på B Corp certificeringen. Lige nu ligger vi på 
124,3, hvor vores mål var 90. Outputtet fra certificeringen vil blive delt med 
repræsentantskabet. 

Uge 44 og 46 kommer finanstilsynet igen for at lave et tilsyn.  

Renteniveauet håber vi på, at vi har indregnet den rentestigning, som er kommet i 
dag. Det har vi også, men hvis de øger renten igen i løbet af vinteren, må vi nok ud 
og hæve renten for udlån senere. Erhvervs-indlånsrenten vil vi lægge op i 0% om 
kort tid. 

b. Andelskapital og kursfastsættelse 

Vi har endelig fået godkendt måden, vi vil kursfastsætte andelskapitalen på, så nu 
er vi klar til at gå ud til andelshaverne. Der skal dog laves en proces først, som 
besværliggøres af tilsynsbesøget, men vi håber, at vi kan komme ud med det i 
slutningen af året. 

c. Øvrige forhold siden sidst 

PHP fortæller, at bestyrelsen har arbejdet med de ting, der blev fremlagt i dag på 
mødet og han forklarer, at IT-funktionen er blevet nedlagt på grund af 
omstruktureringer. 

Der blev nedsat en gruppe i folketinget omkring demokratiske virksomheder. Der 
vil måske genåbnes for, at der oprettes nye garantsparekasser og andelskasser. 
Det er en stor ting. PHP har været til møder i netværket for demokratiske 



 

 

 

 

 

 

virksomheder og de har de samme diskussioner omkring successionen i 
bestyrelsen og problemerne med at være demokratiske samtidig med høje krav til 
bestyrelsen 

Repræsentantskabets rolle bliver mere skærpet ved at arbejde med DNA-huset og 
den værdiskabelse, der sker igennem dette 

10. Evt. 

Det er tid til at genoptage sangen i starten af hvert repræsentantskabsmøde. 
 
 

Mødet afsluttedes kl. 21:02 
 
Referent: 
Helga Kônig-Jacobsen 
 
 
 
 
Møder 2022/2023: 
 
03.11.2022  Repræsentantskabsmøde  
07.03.2023 Repræsentantskabsmøde 
20.04.2023  Generalforsamling  
23.05.2023 Repræsentantskabsmøde og intromøde for nye medlemmer 


