
 

 

 

 

 

 

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Fælleskassen 
16. januar 2020 kl. 17.30-20.00 

Bernhard Bangs Allé 27, 2000 Frederiksberg 
 
 

 
Fremmødt: (20) 
Oscar Svendsen, David Asmussen, Peter Højgaard Pedersen, Pil Berner Strandgaard, Ida 
Binderup, Lisbeth Hansen, Bent Andrup, Pia Bang Jensen, Lise Egeberg, Helga König-Jacobsen 
Søren Vincents Svendsen, Steen Pedersen, Trine Land Hansen, Lars Fisker, Lars Jensen 
Christholt, Jesper Harding Sørensen, Katrine Green Rostgaard, Frank E. Hansen, Thomas Elletoft 
Køster, Benjamin Bach 
 
Fremmødte medarbejdere (10): 
Thorleif Skjødt, Lars Jensen, Ann Christensen, Lene Friis, Lene Hellmund, Kirsten Bodholdt, 
Anette Weber, Jesper Christophersen, Gitte Leerbeck, Gert Jensen 
 
Afbud: (8) 
Frederik Busck, Sara Vafai-Blom, Bjarke Fonnesbech, Karen-Inger Thorsen, Johan Galster, Henny 
Gregersen, Kristian Sønderstrup-Granquist, Johan Gaunitz, May Bjerre Eiby 
 
Afbud ikke modtaget: (1): 
Martin Maric 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden 
PBS byder velkommen og stiller op som ordstyrer. Hun bliver valgt og dagsordenen bliver 
godkendt.  
Det er en vigtig drøftelse, vi har i dag, derfor er en del medarbejdere også til stede og 
derfor er der sat et helt møde af til denne drøftelse. 
 

2. Drøftelse af vedtægtsændring vedrørende andelskapital 
PHP introducerer forslaget. v.hj.a. ppt.  
Lisbeth bemærker: Ny §18 stk. 5: Der skal stå: ”Kursen kan blive mindre end året før”, ikke 
under 100%. 
David gør opmærksom på, at vi skal tydeliggøre nødvendigheden for ændringen for 
andelshaverne. Det må på ingen måde lyde som en opfordring til spekulation. 
PHP: Andelskapitalen kan ikke handles som aktier og ikke omsættes og der er stadigvæk 
kun én stemme pr. andelshaver, derfor er det ikke spekulation. 
Lise spørger ind til, om der fortsat er én mand én stemme. Det er en del af vores DNA. 
Hun gør opmærksom på, at vi bør bytte rundt på nogle af afsnittene i brevet. 
Steen gør opmærksom på, at vi skal huske at der er mange idealer på en 
generalforsamling og 9/10 flertal kan blive en udfordring. Sælg varen i den omvendte 
orden. 
Gør det meget tydeligt, at én mand, én stemme bibeholdes. 



 

 

 

 

 

 

Gruppen der udarbejder forslaget, kigger på, hvordan det kan tydeliggøres, eller om det 
skal udelades. 
Balder spørger ind til, om han må se kapitalkravet i forhold til vores kapitalforhold, dvs. en 
sammenligning af krav og beholdning. 
Ved en omskrivning af brevet, skal vi få pointen med om, at vi ikke kan gå ind i 
samfundsnyttige projekter, fordi vi har for lidt kapital. 
Thomas mener også, at det er vigtigt at fortælle, hvorfor vi gør det her. Men han mener 
også, at vi skal overveje, hvordan vi sælger produktet. 
Lisbeth mener, at det også kunne have indflydelse på ventelisten, ved at nogle af 
sælgerne evt. genovervejer salget. 
 
Runde med spørgsmål fra formandskabet: 

• Er baggrunden for forslaget forståeligt? Stemmer det med Fælleskassens 
værdier? 
 
Det er ikke helt forståeligt, hvad forslaget går ud på. Procenterne skal skrives i 
stedet for en tabel. Konsekvenser for kapitalkravet kunne også uddybe 
problematikken. Tabellen kan evt. ligge som bilag. Giv dem kroner og øre i stedet 
for procenter. Kom med forskellige modeller til næste møde. 
Indledningen på brevet bør ikke fokusere på tilknytningen til Fælleskassen. Kom 
ind på problematikken med det samme. 
Stigende kapitalkrav betyder det her: Enten koster det 750.000 kr.… eller vi finder 
dem hos andelshaverne.  
Det er en stor opgave at lave kommunikationen helt klar og tydeligt. Der skal hjælp 
til denne opgave. 
De tre vigtigste argumenter skal med i det nye udkast.  

o Hvorfor har vi brug for det her? Både tal og procenter. Mere kapital for at 
gøre mere godt for samfundet 

o Vi vil gerne ud og investere endnu mere i gode ting, men det kræver kapital 
o Hvad er alternativet? (15 i stedet for 10 mio.) Vi får kortsigtede investorer 

og tænker kortsigtet. Og hvor mange penge skal der til fra hver? Så vi kan 
fortsætte med at træffe langsigtede beslutninger. 

o Overskudsdeling til andelshaverne. Andelshaverne har forkøbsret. Det er 
ikke en fri handelsproces. Det er Andelskassen, der styrer køb og salg. 

o Én mand- Én stemme bibeholdes. Der er ingen, der må kunne overtage 
Fælleskassen indefra! 

Forklaringen for dette forslag er blandt andet, at det at skaffe kapital på markedet 
er for dyrt. Det kunne også være en ide at kommunikere direkte til andelshaverne 
med et ønske om at lægge 2-5000 kr. hver, for at bevare Fælleskassen. Vis, hvor 
mange penge der skal til fra hver enkelt. 
Vi skal ikke være produktfokuseret til generalforsamlingen. 
Plan A: Skaf kapital indendørs. Plan B: Skaf kapital fra fonde og større investorer. 
 

• Er den tekniske udformning gennemskuelig? 
 
Hvor mange gange er der kursfastsættelse? 
Det skal være meget klart, hvad der er gammel ordlyd og ny ordlyd. 



 

 

 

 

 

 

 
• Vil du selv være positiv overfor at købe mere andelskapital? 

Et flertal af repræsentanterne på mødet er selv positiv stemt overfor at købe mere 
andelskapital. 
 

• Vil du anbefale andre at købe andelskapital? 
 

Det vil vi godt, men hvordan får de pengene ud igen? Man kan evt. forklare det ved 
eksemplet med en andelsbolig. De skal sættes til salg og der skal komme én, der 
gerne vil have dem. 
 

• Mener du, at forslaget betyder, at der er brug for yderligere værn. - udover 
stemmebegrænsningen. 

o Skal der være loft for, hvor meget andelskapital en investor må skyde ind? 
o Skal bestyrelsen afvise uønskede investorer? 

 
Det kunne være en mulighed, at bestyrelsen og direktionen skal afrapportere til 
repræsentantskabet, hvis der er større investorer.  
Det er et mål at få mindst 10 millioner i ny andelskapital. Helst 15, da vi så kan 
vækste og har luft til alle kapitalkrav. 
For at undgå at bestyrelsen skal træffe beslutninger, ville det være bedre, at alle 
spytter i kassen. Der må på ingen måde være krav fra investorerne til, hvad 
pengene skal bruges til. 
Hvad er perioden for, hvornår kapitalen skal være skaffet? 
 

• Med den nye ordning vil det være oplagt at direktionen og bestyrelsen er aktive for 
at tiltrække større indskydere med henblik på at styrke kapitalgrundlaget. Det er 
en forudsætning, at de matcher Fælleskassens profil og vil understøtte 
bæredygtighed og den grønne dagsorden. 

 
 

3. Eventuelt  
 
Der var ikke noget til eventuelt. 
 
 
 
Mødet afsluttes kl.20:00 
Referent Helga König-Jacobsen 
 
 
Kommende møder 2020: 
10.03.2020 Repræsentantskabsmøde kl. 19.00 
21.04.2020 Generalforsamling 
26.05.2020 Repræsentantskabsmøde kl. 19.00 


