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Bestyrelsens beretning til  
Fælleskassens generalforsamling torsdag, den 21. april 2022 
 
 

Velkomst  
 
Velkommen til Fælleskassens generalforsamling 2022 – det er en fornøjelse igen at kunne 
samle andelshavere, medarbejdere og gæster til en normal fysisk til generalsamling, uden 
begrænsninger og restriktioner på grund af covid-19 pandemien. 
 
Bedst som vi gik og glædede os til at holde almindelig generalforsamling, gik verden i stykker. 
For øjnene af os udspiller krigens katastrofer sig med ubeskrivelige lidelser, ødelæggelser og 
uoverskuelige konsekvenser.  
 
Også med det som bagtæppe giver det rigtig god mening at engagere sig i et pengeinstitut, 
hvor mennesker kommer før penge, hvor demokrati og retsstat er grundpiller og hvor rede-
lighed, ordentlighed og ansvarlighed i forhold til mennesker og i forhold til ressourcer er ide-
aler, som vi hver dag arbejder hårdt på at realisere i Fælleskassen!  
 
Det betyder noget, at vi har Fælleskassen! Konkret og umiddelbart for os hver især som kun-
der, andelshavere og mennesker. I bestyrelsen bilder vi os også ind, at det har betydning for 
det danske samfund, som vi er en del af! Vi er en af de små bække, som bidrager til de større 
bevægelser, der arbejder for et bæredygtigt, menneskeligt og retfærdigt samfund. Og vi er 
ikke alene. Interessen for demokratiske virksomheder, som vores andelskasse, er stigende i 
disse år.  
 
Med denne beretning vil vi orientere om, hvad der sker i Fælleskassen, hvordan vi har klaret 
os rent økonomisk og ikke mindst, hvordan vi arbejder med at tage de store spørgsmål om 
værdier, demokrati, klima, ansvar og engagement på os  
og folde dem ud i Fælleskassens virke.  
 
 

At tage ansvar for bøvl vi ikke har bedt om  
 
Corona har været træls bøvl. Vi skylder vores medarbejdere en stor tak for deres konstruktive 
måde at håndtere nedlukninger, hjemmearbejde, zoommøder og så videre på. Vi vil også 
gerne takke vores kunder, som har vist forståelse og hjulpet med at passe på hinanden.  
 
Alt i alt er vi kommet godt i gennem som arbejdsplads, som serviceleverandør til kunderne 
såvel som økonomisk og forretningsmæssigt. Efter at Covid-19 satte sine tydelig spor i ind-
tjeningen i 2020, er Fælleskassen nu tilbage på et mere tilfredsstillende niveau. Samtidigt 
har der hos både direktion og medarbejdere været overskud til at udvikle Fælleskassens for-
retning. Imponerende! 
 
Negative renter er også træls – efter at både I som kunder og vi som pengeinstitut har bøvlet 
med negative renter i lang tid, tyder alt på at renterne nu er på vej op. Hvor de lander, ved vi 
selvfølgelig ikke. Tør vi tro på, at der indfinder sig en ny ”normal” med nogenlunde stabile 
rentesatser? Og hvordan kommer den kraftigt stigende inflation, som vi har set de senere 
måneder, til at påvirke privatpersoners, virksomheders og samfundets økonomi på lidt 
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længere sigt? Hvilke konsekvenser får krigen i Ukraine og de omfattende handelsmæssige og 
økonomiske sanktioner? 
 
Mange spørgsmål, mange ubekendte. Vi har ikke svarene; men vi ved, at vi skal være årvågne 
og være klar til at reagere og indrette vores rådgivning, priser og produkter på forandringer.  
 
Vi håber at kunne videreføre den linje, som vi har fulgt i efterhånden mange år; nemlig at rea-
gere med besindighed. Vi har ikke noget ønske om at være de første til at gøre dette eller hint 
– fx med renteændringer eller nye gebyrer. Men vi har en ambition om at handle forudsigeligt 
og holdbart for såvel andelshavernes økonomi som for Fælleskassens forretning.  
 
 

Engagement i en bæredygtig udvikling   
 
Heldigvis kommer der hele tiden nye tiltag, som sigter på at gøre vores adfærd mere bære-
dygtig i forhold til klima og belastning af jordens ressourcer. Vi kan hurtigt blive enige om, at 
der gerne skal meget mere fart på udviklingen i den retning.  
 
Fra den internationale dagsorden vil jeg nævne den såkaldte ESG-taksonomi, som er et EU-
drevet tiltag, hvor målet er, at alle virksomheder skal rapportere nøgletal indenfor miljø, først 
og fremmest forstået som CO2 aftryk, samt indenfor social/samfundsmæssig effekt af virk-
somhedens aktiviteter og med hensyn til ledelse.  
 
Den finansielle sektor er også omfattet af ESG, som er ved at blive rullet ud i disse år, og som 
helt sikkert vil skubbe på for, at virksomheder rundt om i Europa ændrer kurs og handler 
mere bæredygtigt.  
 
Den bæredygtige dagsorden har vi i Fælleskassen arbejdet ihærdigt med i mange år: grønne 
lån, aktivt engagement i og finansiering af alternative boformer, anvendelse af genbrugsma-
terialer ved indretningen af nyt domicil, uddeling af midler fra den grønne pulje – blot for at 
give et par eksempler.  
 
Nu sætter vi yderligere fart på ved at blive B Corp certificeret. Målet med certificeringen er 
dels at få et synligt bevis for, at vi er dedikeret til den bæredygtige dagsorden, dels at vi ind-
arbejder og forankre en bæredygtig tankegang endnu stærkere i vores forretning og daglige 
virke.  
 
B Corp er en verdensomspændende, non-profit ordning, hvor ambitionen er at leve ”op til de 
højeste standarder for social og miljømæssig performance, transparens og ansvarlighed”. 
Måler er at være den bedste for verden – ikke kun den bedste i verden. Det kan handle om 
produktion af chokolade uden børneslavearbejde, bæredygtig transport med nye cykelløsnin-
ger, optimering af kursushoteller, bæredygtig produktion af træmøbler og meget, meget 
mere.  
 
Knap 4.600 virksomheden fra 154 forskellige brancher i 79 lande er med – og antallet vokser 
eksponentielt. Fælleskassen kommer således med i en ordning, der vil flytte noget og være 
med til at gøre verden til et bedre sted, ved at leve op til nogle målbare standarder. Fælles-
kassen kommer i godt selskab ved at blive B Corp Certificeret.  
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For at blive B Corp certificeret skal vi måles på, hvordan Fælleskassen fungerer og påvirker 
indenfor 5 hovedområder:  

1. Kunderne (tilfredshed og relevans af produkter),  

2. Miljø,  

3. Samfundet/lokalområdet),  

4. Ansatte 

5. Ledelse.  

Udover at levere på de opstillede målepunkter, skal vi også indskrive bæredygtighed tydeli-
gere i vores vedtægter. Derfor skal vi senere i dag behandle et forslag til vedtægtsændringer, 
hvor vi i formålsparagraffen præciserer, at vi gennem vores virksomhed ønsker at have ”en 
væsentlig positiv indvirkning på samfundet og miljøet som helhed”.  
 
Vedtægtsændringen, som vi foreslår, skal også forpligte direktionen til at tage højde for 
hvordan enhver beslutning indvirker på medarbejdere, leverandører, kunder, lokalsamfundet 
og samfundet i øvrigt, samt det lokale og globale miljø og så naturligvis Fælleskassens inte-
resser.  
 
Fælleskassen har fået et tilskud på lidt over 210.000 kr. til projektet fra Erhvervsfremmesty-
relsens program ”SMV Grøn”, som vi regner med dækker omkring en tredjedel af omkostnin-
gerne i forbindelse med certificeringen.  
 
Vi regner med at opnå certificeringen sidst på sommeren, og bliver dermed ikke det første, 
men det andet pengeinstitut i Danmark, der lever op til disse høje standarder.  
 
 

Fællespuljen gør lokale tiltag mulige   
 
Der skal penge til for at realisere ny grønne og socialt bæredygtige ideer. Her hjælper Fælles-
puljen, som hvert år uddeler ca. 250.000 kr. til en vildt spændende mangfoldighed af projek-
ter, drevet af engagerede mennesker. I 2021 modtog puljen flere end 60 ansøgninger, hvoraf 
6 modtog donationer. På puljens hjemmeside kan man finde oplysninger om modtagerne og 
deres projekter – det er livsbekræftende læsning. Se på www.faellespuljen.dk. 
 
Behandlingen af de mange ansøgninger forestås af et ”puljeudvalg”, som nedsættes af Re-
præsentantskabet. Udvalget finder frem til årets modtagere og udarbejder en indstilling til 
bestyrelsen, som hidtil altid har godkendt indstillingen. Gennem årene er der uddelt ca. 1,5 
millioner kroner fra Fællespuljen. Vi tror det gør en forskel! 
 

Resultat og økonomi 
 
Et par ord om økonomien og regnskabet, som vil blive fremlagt senere i dag af vores direktør 
Thorleif Skødt.  
 
Resultatet af driften i 2021 er tilfredsstillende med et overskud efter skat på 3,518 mio. kr. 
En klar forbedring i forhold til skuffende resultat i 2020 på kun 0,4 mio. kr., som jo var præget 
af et markant fald i rente- og gebyrindtægter i forbindelse med covid-19 indsatserne. Særligt 
noterer vi med tilfredshed, at basisindtjeningen i 2021 er steget.  
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Rente- og gebyrindtægterne er efter det særlige dyk i 2020 igen i vækst og er en god million 
højere end 2019. Såvel indlån som udlån er fortsat stigende. Fælleskassen mærker også de 
negative renter. I 2021 betalte vi knap 1,7 millioner i negative renter – det er af vores inde-
stående i Nationalbanken.  
 
På udlånssiden har vi haft en vækst på 5,2 % fra 290 til 305 millioner kroner. Balancen er 
vokset fra 718 til 736 millioner kr. – altså 2,5 %.  
 
Der har i årets løb været en stor bevægelse i vores beholdning af obligationer. Ved årets be-
gyndelse havde vi en beholdning på 106 millioner kr. som blev nedbragt til knap 7 millioner 
hen over sommeren. Det var en meget klog beslutning, som vores direktion og den daglige 
ansvarlige på området traf, idet den har skånet os for et kurstab i millionklassen – så har det 
trods alt været billigere at betale ca. 50.000 kr. om måneden i negativ rente til Nationalban-
ken for de 100 millioner, som obligationsporteføljen blev nedbragt med.  
 
Likviditeten er fortsat særdeles god. Kapitalforholdene – som vi holder et skarpt øje med - 
udviklede sig også positivt i 2021. Ved udgangen af 2021 er kapitalbehovet opgjort til 16,8 % 
og kapitalprocenten landede på 31,6 %, hvilket betyder, at vi har en overdækning på ca. 39 
mio. kr., svarende til en overdækning på 88%.  
 
For at kunne fastholde sunde og stærke kapitalforhold skal vi i de kommende år styrke egen-
kapitalen – såvel den frie kapital, gennem fornuftige overskud, som andelskapitalen, gennem 
nytegninger. Som bekendt vedtog generalforsamlingen sidste år en ændring af vedtægterne, 
der skulle gøre det mere attraktivt at tegne andelskapital ved at tilskrive kursstigninger til 
andelskapitalen i forhold til de opnåede overskud.  
 
Det har, beklagelig vis, været en langstrakt proces, at få de praktiske og juridiske forhold på 
plads; men nu er vi tæt på målet, og det er vores forventning, at vi allerede i år vil se en stig-
ning i andelskapitalen, når kurssætningen af andelskapitalen træder i kraft senere i år.  
 
I driften er udgiftssiden vel altid en udfordring. Efter mange års konstante, høje stigninger 
har vi en forventning til at stigningstakten i edb-udgifter bremser op. Til gengæld må vi på 
baggrund af den samfundsmæssige udvikling forvente et pres på lønningerne på grund af 
prisstigninger og inflation.  
 
For bestyrelsen er det også vigtigt, at lønbudgettet har god plads til at sikre både kompeten-
ceudvikling for den enkelte medarbejder og udvikling af kundekontakten, produkterne og de 
daglige arbejdsgange. Der er mange hensyn at tage. Efter bestyrelsen opfattelse, er tingene i 
meget fin balance.  
 
 

Tilsynsbesøg 
 
I sommeren 2021 gennemgik Fælleskassen en inspektion fra Finanstilsynet som var en op-
følgning på inspektionen i 2019, hvor tilsynet iværksatte et skærpet tilsyn, blandt andet med 
udgangspunkt i at tilsynet vurderede nogle fondsejede virksomheder, der var kunder hos os, 
væsentligt anderledes end vi gjorde. Det medførte nogle udfordringer for vores kapital som 
dog blev løst hurtigt. Ved inspektionen i 2021 var der da heller ikke anledning til bekymringer 
for økonomien. Fælleskassen modtog dog et mindre antal påbud, som vi uden større besvær 
har kunnet rette ind efter.  
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Selvom det koster ressourcer at gennemgå en inspektion, er det faktisk også særdeles nyt-
tigt: Eventuelle mangler dukker op, vi får skærpet opmærksomheden på de afgørende økono-
miske forhold, og ikke mindst får vi trimmet arbejdsgange, således at vi både kan arbejde ef-
fektivt og samtidigt overholde det meget store kompleks af regler og reguleringer, vi som 
pengeinstitut skal overholde.  
 
Finanstilsynet er en kontrolinstans på vegne af staten og samfundet, men det er faktisk også 
være en nyttig medspiller. Tilsynet lægger således ikke skjul på, at vi skal sørge for at styrke 
såvel vores indtjening som vores kapitalforhold, hvilket lige præcis har været bestyrelsens 
linje i flere år; selvom vi nok følger en mindre aggressiv linje, end tilsynet kunne ønske, fordi vi 
lægger vægt på, at i Fælleskassen er pengene, profitten, ikke et mål i sig selv, men et middel. 
 
 

Markedsføring og nye samarbejder  
 
I 2021 valgte vi at øge udgifterne til markedsføring. Der blev brugt 700.000 kr., som blev om-
sat til flere forskellige slags kampagner i traditionelle papirbårne medier, på busser og ikke 
mindst på digitale medier, primært med henblik på at få flere privatkunder.  
 
Vi har fået to ting ud af det – dels tilgang af andelshavere, dels ny værdifuld viden om, hvor-
dan vi fremover kan få bedst udbytte af vores reklame- og markedsføringskroner. I 2022 
fortsætter markedsføringsaktiviteterne foreløbig med et budget på 500.000 kr. og vi regner 
med, at udbyttet af hver markedsføringskrone bliver større når erfaringerne fra 2021 ind-
tænkes.  
 
Fælleskassen indgår i en række samarbejder med henblik på at kunne tilbyde andelshaverne 
og kunderne produkter, som kan være relevante alt efter om man er privatperson, familie el-
ler virksomhedskunde. Snart kan Fælleskassen, som noget nyt, også tilbyde finansiering i 
form af leasing. Grundlaget for at vi kan tilbyde leasingløsninger blev lagt i 2021 ved, at Fæl-
leskassen blev medejer af Opendo, der er et leasingselskab oprettet en række lokale og regi-
onale pengeinstitutter samt Købstædernes Forsikring.  
 
På pensionsområdet flyttede vi i 2021 fra Letpension til Nærpension, der har sit udspring i 
sparekasserne – det vil sige kundeejende pengeinstitutter, og som i dag er ejet af AP-pen-
sion, der er et kundeejet pensionsselskab. I Nærpension er vi sammen med en række andre 
andelskasser og sparekasser. Det er klædeligt – og det er et godt selskab med attraktive 
pensionsordninger. Andre samarbejdspartnere er Totalkredit, Nykredit, DLR, Privatsikring og 
Sparinvest. Så vi kommer godt rundt om de behov man kan have.  
 
 

Vedtægtsændring, ledelse, succession og blik for det uforudsete  
 
En vigtig opgave for bestyrelsen og den daglige ledelse er at sikre kontinuitet, kvalitet, ro-
busthed og fremsynethed. Heri ligger også, at vi hele tiden skal have for øje, at noget uventet 
og uforudset pludselig kan opstå. Og det er vores forpligtelse, at vi som ledelse har robusthe-
den og ressourcerne til at tackle, hvad der måtte komme til Fælleskassens bedste på både 
kort og langt sigt. Eller sagt på en anden måde: Sørge for at vi er klædt godt på! 
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Det forslag til vedtægtsændringer, som vi skal drøfte senere i dag, indeholder udover de to 
forpligtelser vedrørende B Corp certificeringen et forslag, der sigter på, at kunne tilføre eks-
tra ressourcer til bestyrelsen, hvis det skulle blive nødvendigt. Forslaget går ud på, at Repræ-
sentantskabet kan vælge et ekstra, ottende bestyrelsesmedlem, hvis bestyrelsen og repræ-
sentantskabet finder, at der er behov for det.  
 
Muligheden findes allerede i den nuværende vedtægt; men tiden er løbet fra den hidtidige 
formulering, der kun giver mulighed for at vælge et ottende bestyrelsesmedlem for at opfylde 
et myndighedskrav til særlig økonomisk kompetence i bestyrelsen og dens revisionsudvalg. 
Myndighedskravet var, da vi vedtog ordningen, knyttet til en balancesum 500 mio. kr.; men 
kravet er nu bortfaldet.  
 
Det vi nu foreslår er, at bevare muligheden for at vælge et ottende bestyrelsesmedlem som 
en generel ordning. I hvilke situationer kan det så blive aktuelt at udvide og supplere bestyrel-
sen med et ottende medlem? Lad mig nævne et par eksempler:  
 
I disse år strammes kravene til direktioner og bestyrelsesmedlemmer. Derfor er det ikke ure-
alistisk, at der kan komme nye myndighedskrav, der kunne løses ved at vælge et ottende be-
styrelsesmedlem med den krævede kompetence fremfor at skaffe plads i bestyrelsen til den 
krævede kompetence ved at tvinge et andet medlem ud, hvilket både kunne medføre en 
svækkelse og en uhensigtsmæssig uro.  
 
Et andet oplagt eksempel kunne være, at bestyrelsen og repræsentantskabet ønsker at tilføje 
ekstra arbejdskraft og eller nye kompetencer til bestyrelsen, for at kunne gøre noget mere 
indenfor et givent område – det kunne sagtens være indenfor bæredygtighed. 
 
I vores arbejde med at sikre kontinuitet, kvalitet, robusthed og fremsynethed har vi i bestyrel-
sen også arbejdet med succession – det vil sige spørgsmålet om, hvordan man arbejder med 
at finde dem, der skal overtage efter de personer, der aktuelt sidder på ledelsesposter. Jo 
større forudsigelighed og transparens der er i den type, meget følsomme processer, des 
bedre understøtte vi stabiliteten og tilliden i organisationen.  
 
Første skridt i dette arbejde bestod i at vedtage køreplaner for, hvad der skal ske i tilfælde af 
pludselig og uforudset forfald i den daglige ledelse – forstået som direktøren og bestyrelsens 
formand og næstformand. Det kan fx helt banalt dreje sig om, at en eller flere personer kom-
mer til skade ved ulykker, der gør dem ude af stand til at fortsætte på posten. Nu er drejebø-
gerne for sådanne situationer vedtaget og klar, hvis uheldet skulle være ude.  
 
Undervejs i arbejdet kunne vi med stor glæde konstatere, at vi i Fælleskassen har en særde-
les stærk ledelsesgruppe på tre medarbejdere, som i samarbejde med direktøren får det hele 
til at fungere, således at der altid er mulighed for kvalificeret backup.  
 
Næste skridt i arbejdet med succession er vi fortsat i gang med. Det drejer sig om, at vi vil 
forholde os aktivt til anbefalingerne om god selskabsledelse, hvor man blandt andet anbefa-
ler, at en person ikke sidder mere end 10 år i den samme bestyrelse. Vi skal ikke nødvendigvis 
gøre som anbefalingerne siger; men vi skal forholde os til dem, og vi ønsker at udforme vores 
egne retningslinjer om dette spørgsmål. Det har jo betydning, at der jævnligt tilføres friske 
kræfter til en bestyrelse. Hvad vi lander på kan jeg ikke sige præcist – men en 10 årsregel får 
vi ikke!  
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Arbejdet handler også om, hvordan vi som bestyrelsesmedlemmer uddanner og forbereder 
os til at varetage ledelsesposterne som formand og næstformand – igen blandt andet med 
tanke på de skærpede krav fra myndighederne til pengeinstitutternes ledelse. Når man vil ar-
bejde mere systematisk med dette tema, så kræver det tid og omtanke. Og vi er i gang; fordi 
det er vigtigt for kontinuiteten og fremdriften, men især også fordi vi skylder vores direktion 
og medarbejdere, at bestyrelsen er velfungerende og i stand til at løse sine opgaver i et 
stærkt samarbejde med den daglige ledelse.  
 
Så meget om vores indsats i det forgangne år med henblik på at styrke vores organisation, 
og gøre den robust til at kunne håndtere det der kommer og det der ikke kan forudses. 
 
 

Demokratiske virksomheder – et stærkt grundlag for Fælleskassen 
 
Vi taler meget om demokrati i Fælleskassen – samtalen er et vigtigt grundlag for udviklingen 
i en virksomhed, der har transparens, demokrati, bæredygtighed, solidaritet og soliditet som 
bærende søjler.  
 
Men vi er også optaget af, at fremme de demokratiske virksomheders sag udenfor for vores 
egen lille verden. Formålet er at påvirke de lovgivningsmæssige rammer, vi arbejder indenfor, 
og skabe politisk goodwill for de demokratiske virksomheder; formålet er også at udbrede 
kendskabet til de demokratiske virksomheder. Derfor er vi medlem af og aktive i tænketanken 
Demokratisk Erhverv og i brancheorganisationen Kooperationen der også organisere medar-
bejder- og kundeejede virksomheden.  
 
I 2021 kom rapporten om ”Danmarks demokratiske pengeinstitutter”, som tænketanken De-
mokratisk Erhverv udarbejdede med støtte fra Fælleskassen og Andelskassen Merkur. Rap-
porten indeholder en detaljeret kortlægning af de demokratiske pengeinstitutter i Danmark 
og giver gennem en masse faktuelle data suppleret med interviewundersøgelser et indblik i, 
hvilken betydning de demokratiske pengeinstitutter har for samfundet, og dermed hvorledes 
de bidrager til samfundet, erhvervslivet, husholdningerne og privatpersoners liv.  
 
Der er mange tusind demokratiske virksomheden i Danmark - virksomheder hvor ejerskabet 
er forankret hos kunder og eller medarbejdere. De tegner sig for næsten 10 % af omsætnin-
gen i alle danske virksomheder; de fylder noget i samfundsøkonomien og de klarer sig faktisk 
rigtigt godt. Der er faktisk 32 demokratiske pengeinstitutter med knap 6.000 ansatte – så på 
den måde er Fælleskassen ikke helt alene. Det betyder noget at vi er her!  
 
Demokratiske virksomheder er ikke et specielt dansk fænomen – slet ikke! Rundt om i Europa 
og andre steder i verden er virksomhedsformen udbredt og i nogle lande, fx Spanien, fylder 
den endda betydeligt mere end i Danmark. I rapporten om Demokratiske pengeinstitutter i 
Danmark har man også set på international forskning.  
 
I demokratiske virksomheder – som Fælleskassen – er der fokus på at sikre optimale vilkår 
for medlemmerne, det vil sige andelshaverne, mens der i investorejede pengeinstitutter er 
fokus på at maksimere afkastet, så de kan tiltrække flere aktionærer ved at stille højt udbytte 
i udsigt. Men betyder det så, at de demokratiske pengeinstitutter er dårligere forretninger?  
 
Nej, ikke ifølge rapporten, som siger ”at international forskning peger på, at orienteringen 
mod medlemsfordele frem for profitmaksimering i demokratiske pengeinstitutter og andre 
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finansielle selskaber ikke betyder, at de er mindre omkostningseffektive eller dårligere forret-
ninger. Tværtimod viser flere studier, at de demokratiske finansielle selskaber har en større 
stabilitet end de investorejede.”  
 
Man kan med god ret spørge, hvad det så er et demokratisk pengeinstitut bidrager med? Det 
er jo udmærket, at de er stabile og fører en sund og god forretning; men skal der ikke være 
noget mere? Jo, og det er der også – masser. Noget kan måles – det gør vi fx gennem B Corp 
certificeringen – andet er måske mindre håndgribeligt, men det kan mærkes, fx betyder det 
noget, hvordan vi møder hinanden, kunde og rådgiver, lytter og prøver at finde løsninger, og 
det betyder noget at vi siger fra overfor spekulation og miljø- og samfundsskadelig virksom-
hed, og tværtimod engagere os i at fremme social og miljømæssig ansvarlighed. 
 
Rapporten indeholder vigtig viden, som bliver brugt, og som skal bruges. Ved lanceringen sid-
ste år forsøgte vi sammen med tænketanken og Kooperationen at skabe opmærksomhed, 
blandt andet blev der produceret et interview med den tidligere direktør i Merkur, Lars 
Perhson og jeg, men vigtigere er nok at rapporten indgår i det løbende politiske påvirknings-
arbejde og interessevaretagelse.  
 
Derfor er det også vigtigt at gøre noget konkret. Og det gør vi. Netop i disse uger har Fælles-
kassen i samarbejde med Kooperationen etableret en ”hub” for iværksættere og start-ups, 
hvor vi stiller kontorfaciliteter i Demokrati Garage og rådgivning til rådighed – blandt andet 
med den forhåbning at de nye virksomheder vælger en kunde- eller medarbejderejet sel-
skabsform som demokratisk virksomhed.  
 

Aflønning af ledelsen 
 
Som noget nyt kan man ikke længere finde de individuelle oplysninger om lønninger og ve-
derlag til direktionen og bestyrelsen i årsrapporten – tidligere kunne man finde dem i note 7 
til regnskabet. Årsagen er reglerne om personoplysninger, som blandt andet indeholder 
grænser for i hvilket omfang sådanne oplysninger må være offentligt tilgængelig. Når det 
står i årsrapporten er de principielt tilgængelig for altid, også efter at de pågældende perso-
ner ikke længere har noget med selskabet at gøre – og det må man ikke efter persondatafor-
ordningens bestemmelser.  
 
Til gengæld kan man finde oplysningerne på Fælleskassens hjemmeside, hvor vi jo kan slette 
dem i henhold til sletningsreglerne. Og her på generalforsamlingen skal vi også give oplysnin-
ger om aflønningen af ledelsen.   
 
I Fælleskassen anvendes udelukkende faste aflønninger. Bonusser og andre former for inci-
tamentsaflønning bruges ikke. Udgangspunktet er, at stigningerne i løn og vederlag til direk-
tion og bestyrelse følger den almindelige lønudvikling i sektoren. Fra 2020 til 2021 er besty-
relsens samlede vederlag steget med 9.000 kr. til i alt 377.000 kr. Bestyrelsesmedlemmerne 
modtog 44.000 kr. årligt, dog fik formand og næstformand henholdsvis 73.000 kr. og 51.000 
kr. Repræsentantskabets formand modtog 22.000 kr., mens næstformanden modtog 11.000 
kr. årligt.  
 
Direktionens løn i 2021 udgjorde er 1.236.000 kroner – inklusiv pension. Direktionens løn 
fastsættes efter forhandling med bestyrelsen, mens bestyrelsens vederlag fastsættes af Re-
præsentantskabet; mens vederlaget til repræsentantskabets formand og næstformand be-
regnes som en andel af honoraret til bestyrelsesmedlemmerne.  
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Aflønningsniveauet i Fælleskassen til bestyrelse og direktion er absolut ikke i den høje ende – 
det skal det heller ikke være. På den anden side skal niveauet være rimeligt i forhold til ansvar 
og arbejdsbyrde. Og her må vi sige, at arbejdsbyrden forøges betragteligt som følge af de 
stadigt flere reguleringer – og ansvaret bliver heller ikke mindre. Derfor må man forvente, at 
det samlede vederlag til bestyrelsen vil skulle forøges i de kommende år.  
 
 

Tak  
 
Repræsentantskabet, som vi senere i dag skal vælge medlemmer til, vælger bestyrelser og 
varetager dermed en helt central opgave i Fælleskassens demokratiske organisation. Men 
derudover spiller repræsentantskabet vigtig rolle i Fælleskassen udvikling ved at indgå i kriti-
ske, nysgerrige og konstruktive samtaler om, hvordan det går i Fælleskassen, hvad der er på 
vej, hvad vi kunne gøre og så videre – det kan være forslag til vedtægtsændringer, uddeling af 
puljemidlerne, nye standarder for årsrapporten, markedsføring og meget andet.  
 
Bestyrelsen sætter stor pris på samarbejdet med Repræsentantskabet. Mellem de fire årlige 
møder for det samlede Repræsentantskab har bestyrelsens formandskab og direktion jævn-
lige møder med formand og næstformand i repræsentantskabet, hvor vi forbereder kom-
mende møder og nye initiativer. Tak for et godt samarbejde og den store indsats.  
 
Medarbejderne er guldet i Fælleskassen. En af de særlige ting ved Fælleskassen er jo, at 
medarbejderne ikke er anonyme individer, der sådan bare kan komme og gå. Nej, de er alle 
som én personer, der træder i karakter og som dermed personificerer og levendegør Fælles-
kassen. Sammen med vores direktør, Thorleif Skødt og filialchef Lars Jensen – de er fantasti-
ske – har medarbejderne ydet en flot, flot indsats i 2021. Det fortjener bifald! Tak! 
 
Jeg vil også gerne sige mine bestyrelseskolleger en stor og varm tak for et fantastisk samar-
bejde med rigtigt mange ord i spændende drøftelser – Vi skal lige se hvem bestyrelsen er: Vi 
har, nævnt i rækkefølge efter hvor længe man siddet i bestyrelsen:  

- Karen-Inger Thorsen 

- Oscar Svendsen, næstformand 

- Ida Binderup 

- Helga König-Jacobsen 

- Jesper Christophersen, medarbejdervalgt medlem 

- Søren Nielsen-Gravholt 
 
En ganske særlig tak vil jeg rette til jer, der er mødt frem i dag – med jeres deltagelse sætter I 
ansigt på og giver liv til vores demokrati. Og en særlig tak til alle andelshavere, som gennem 
et aktivt valg af pengeinstitut og den daglige brug af Fælleskassen deltager og bakker op. 
Tak! 
 
 

Bestyrelsen 
Søren Nielsen-Gravholt, Helga König-Jacobsen, Ida Binderup, Jesper Christophersen, 

Karen-Inger Thorsen, Oscar Svendsen, Peter Højgaard Pedersen. 


