
 

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Fælleskassen 
den 9. marts 2021 kl. 19.00 

Mødet blev afholdt virtuelt - link til mødet blev sendt pr. mail 
 
Deltagere:  
Søren Vincents Svendsen, Bjarke Fonnesbech, Kristian Søndergaard-Granquist, Bent Andrup, 
David Asmussen, Trine Land Hansen, Pil Berner Strandgaard, Peter Højgaard Pedersen, Henny 
Maja Gregesen, Lise Egeberg, Carolina Magdalena Maier, Ida Binderup, Lisbeth Hansen, Claus 
Vittus, May Bjerre Ejby, Oscar Svendsen, Thorleif Skjødt, Steen Pedersen, Jesper Christophersen, 
Sara Vafai-Blom, Ann Christensen, Helga König-Jacobsen, Søren Nielsen-Grauholt, Johan 
Gaunitz, Benjamin Balder Bach 
 
Dagsorden:  
 
1. Velkomst og mødeleder  
PBS byder velkommen, Hun har en fuldmagt fra Lars Jens Christholt. Så vi er beslutningsdygtige. 
 
2. Godkendelse af dagsordenen  
Dagsordenen bliver godkendt. 

 
3. Gennemgang af årsrapport 2020 (bilag følger) 
Thorleif gennemgår årsrapporten. 
Resultatet var ikke prangende, men på baggrund af Covid 19 var det alligevel ok. 
De største ændringer var i obligationsbeholdningens manglende renteindtægter, samtidig steg 
renteudgifterne i nationalbanken af samme årsag. 
Nedskrivningerne havde også en betydelig indflydelse på resultatet både i år og i sidste år. 
Kapitalprocenten er faldet i år i forhold til sidste år, da vi i år igen købte nogle obligationer. På 
trods af denne ændring er kapitalprocenten stadigvæk fint overdækket. 
  
4. Orientering fra bestyrelsen og direktionen 

Orientering fra direktøren: 
Den 1. januar blev Allan Andersen, der er tidligere direktør i Oikos, ansat som ny rådgiver. 
Pop-up filialen i Nordvest blev åbnet i februar og investeringen er allerede tjent hjem her i denne 
måned i form af nye kunder. Lejen ender i maj, men det overvejes, om vi vil lave noget lignende 
andre steder i byen. Det er mest lokale beboere og virksomheder, der starter op i 
demokratigaragen, der er kommet ind som nye kunder. 
Finanstilsynet kommer på besøg igen i uge 20 og 22. Da det ikke er så længe siden, de var her, 
burde der ikke være lige så meget arbejde i det som sidste gang. 
Grænsen for negativ rente på indlån blev vi desværre også nødt til at ændre, da vi har fået en del 
mere indlån sidste år. Da en del andre pengeinstitutter også har sat deres grænser ned, bliver vi 
nødt til at følge med for at kapitalen ikke bare bliver lagt hos os, da det medfører store 
omkostninger. 



Der er kommet nye produkter; både lavrentelån til el- og plugin-hybridbiler og vi kan tilbyde 
leasing via Opendo og puljer til frie midler via Sparinvest (Det er investeringsprodukter, der kan 
tilgås med kort frist) Thorleif vil vende tilbage med mere om det sidstnævnte, når han selv har 
fået nærmere informationer. 
 
Der blev spurgt ind til, om der er en grund til, at finanstilsynet kommer igen så hurtigt.  
Begrundelsen kunne være, at de ofte tager ud kort efter et tilsyn med flere påbud som en form 
for kontrol. Peter uddyber med en information om, at tilsynet jo normalt kommer alle 2-3 år og vi 
har haft en unormal lang pause mellem tilsynene. 
 
Orientering fra bestyrelsen: 

Bestyrelsen har konstitueret sig med Peter Højgaard Pedersen som formand og Oscar Svendsen 
som næstformand. 
Årsrapporten fylder en del i bestyrelsens arbejde, hvor man gennemgår store engagementer og 
gennemgår rapporten sammen med revisionen. 
Vi har også talt om Opendo og vores aktiebeholdning i firmaet. 

Vedtægtsændringerne blev også forberedt. 
Bestyrelsen er bekymret for, at tilsynet medfører et større ressourcetræk, så der er blevet 
udarbejdet en plan for, hvordan det kan undgås denne gang. 
Bestyrelsen vil også se på videreuddannelse af bestyrelsesmedlemmerne. 
Den har drøftet sin selvevaluering sammen med formandskabet i repræsentantskabet, Søren 
Svendsen og Pil Berner Strandgaard, hvor medlemmer fik lidt ny feedback på evalueringen. 

Bestyrelsen vil også se på, hvordan vores profil kan bruges i markedsføringen. 
Bestyrelsen har udarbejdet en ny måde at arbejde med politikker på efter sidste tilsyn, så hver 
politik har sin egen arbejdsgruppe. Denne proces vil nu blive evalueret. 
Bestyrelsen har ligesom alle andre også haft virtuelle møder, så de glæder sig til at mødes fysisk 
igen. 
 
Der bliver spurgt ind til, om der er kommet kommentarer fra kunderne i forhold til de negative 
renter. Vi er ikke first-movere på området, men vi bliver nødt til at følge de andre, da det ellers 
koster for meget og det heller ikke er rimeligt for de kunder, der låner penge at betale for dem, 
der har penge stående. 
    

5. Oplæg om Demokratisk Erhvervs rapport om demokratiske pengeinstitutter  
Pil og Peter refererer den rapport, vi sammen med Merkur har finansieret. 
 
Demokratisk erhverv vil gerne fremme demokratisk ejede virksomheder og arbejde for deres 
vilkår. Vi bliver nødt til at organisere os for at få samlet informationer og for at få adgang til 
politikere. Der er i øjeblikket 49 medlemmer i tænketanken. Både Coop og Nykredit er med.  
De laver analyser, der kan bruges til forskellige ting. Midlerne kommer typisk fra de interessenter, 
der vil have lavet disse. 
Regeringen har nedsat et udvalg, der skal kigge på vilkårene for demokratiske virksomheder. 
Dette er bl.a. et resultat af tænketankens arbejde. 
Der er også arrangementer for medlemmerne og de udgiver nyhedsbreve og publikationer. 



Rapporten skulle klarlægge, hvilke vilkår demokratiske pengeinstitutter har. Den skal danne 
basis for en mere grundig research af det samme emne. 
Rapporten er blevet præsenteret for lokale pengeinstitutter, så vi ikke modarbejder hinanden. 
 
32 ud af 58 pengeinstitutter er demokratiske pengeinstitutter, men den kapital de 
repræsenterer er meget mindre. 
Ud af de små grupper af pengeinstitutter, er de demokratiske pengeinstitutter dominerende. Der 
er derudover flere medarbejdere pr. kunde i de demokratiske pengeinstitutter. 
Mange støtter lokale og almennyttige formål, både igennem sponsorater og integreret i 
pengeinstituttets generelle arbejde. 
Diversiteten falder og siden 2013 er størstedelen af de ophørte pengeinstitutter demokratiske. 
Der kan ikke oprettes nye andels- og sparekasser i Danmark, som det er lige nu. 
Reguleringen er meget sværere at opfylde i små institutter, 
Kapitaladgang er en stor udfordring. 
Og rekruttering af og stigende krav til bestyrelsesmedlemmer er også en udfordring. 
 
Rapporten er offentlig og det næste step er at lave et policy-paper, der skal være udgangspunkt 
for, hvad tænketanken går i byen med.  
 
6. Godkendelse af Fælleskassens lønpolitik  
Der er få ændringer i de personer, der bliver nævnt i politikken på grund af ændrede 
arbejdsopgaver. 

I Fælleskassen er der ingen bonusser, men kun faste lønninger og det er det, der beskrives i 
papiret. 
Lønpolitikken bliver godkendt. 
 
7. Generalforsamling 20. april 2021 

Generalforsamlingen afholdes virtuelt live. Det er samme firma, som organiserede den sidste 
generalforsamling, der organiserer den.  

Der spørges ind til, om der kan komme en bedre lydløsning til generalforsamlingen. Hvis det ikke 
virker med en fælles mikrofon, spredes Thor, Peter og Pil på 3 lokaler i Fælleskassen. 

 

  a. Drøftelse af vedtægtsændring vedrørende andelskapital 

Vi har behov for at udvide andelskapitalen, derfor tages punktet op til den kommende 
generalforsamling, selvom det jo egentlig ville være bedst at tage op fysisk.  

Papiret vil tilpasses lidt endnu, så det hele er så forståeligt som muligt. 

Det mest kontroversielle er nok overskudsdelingen, der er visualiseret gennem et eksempel i 
forslaget. 

Der er ikke ændret i selve forslaget siden sidste år, men fremstillingen er ændret. 

Det kommenteres, at kombinationen af negativ rente og lovning af en sikker overskudsdeling de 
første 3 år, godt kan tiltrække en del kapital, men det skal også sikre, at salgstiden for 
andelskapitalen kommer længere ned. 

Det kommenteres, om rækkefølgen på bilag og forslag ikke bør være omvendt, dvs. at 
forklaringen kommer først og forslaget kommer bagefter. 

Der spørges ind til, om vedtægterne kunne vedlægges, så man kan se, hvad udgangspunktet er. 



Der kunne også laves tre kolonner med de nuværende punkter i vedtægterne; det nye forslag, og 
en forklaring på forslaget. 

 

b. Valg til repræsentantskabet  

Der er flere, der ikke genopstiller til repræsentantskabet, så hvis man kender nogen, der kunne 
være interesseret i at deltage i repræsentantskabet, må man gerne henvise vedkommende til Pil 
eller Ann. 

Det er stadig muligt at opstille til selve generalforsamlingen. 

 

 

c. Eventuelle andre vedtægtsændringer  
Der er ikke kommet andre forslag. 
 
8. Godkendelse af Forretningsorden for rekruttering og opstillingsproces til Fælleskassens 
bestyrelse (vedhæftet, uændret i forhold til sidste år)  
Der er ikke foretaget ændringer siden dokumentet var oppe i repræsentantskabet sidste år. 
Formålet med dokumentet er at beskrive processen omkring opstillingen til bestyrelsen. 
Der bliver spurgt ind til, hvordan ansøgningsprocessen blev oplevet af dem, der har stillet op. 
Det påpeges af PBS at det ikke er opgaven at vurdere bestyrelsesmedlemmerne. 
Der stilles spørgsmål til de valgte bestyrelsesmedlemmer, hvordan processen opleves fra en 
kandidats side. 
Der gøres opmærksom på, at alle eventuelle bekymringer skal afklares før kandidaterne 
offentliggøres for repræsentantskabet. 
Forretningsordenen godkendes. 
 
9. Evt.  

• Balder er flyttet til Malmø, så han vil få svært ved at være fysisk til stede det næste år. 
Han tilbyder at være bindeled til den svenske partnerorganisation, hvis behovet skulle 
opstå. 

• PBS nævner, at der vil blive behov for en ekstraordinær generalforsamling, hvis 
vedtægtsændringen skal vedtages endeligt. Denne ville lægges lige før det næste 
repræsentantskabsmøde i maj.  

 
Venlig hilsen  
Pil Berner Strandgaard  
pil_strandgaard@hotmail.com  
 
 
Møder 2021:  
20.04.2021 Generalforsamling  
27.05.2021 Repræsentantskabsmøde kl. 19.00 

27.05.2021 Intromøde for nye repræsentantskabsmedlemmer 

27.05.2021 Ekstraordinær generalforsamling 

 


