
 

 

 

 

 

 

Referat af repræsentantskabsmøde i Fælleskassen d. 4. november kl. 19 
 
 
Deltagere:  
Søren Vincents Svendsen, Trine Land Hansen, Pil Berner Strandgaard, Peter Højgaard Pedersen, 
Ida Binderup, Helga König-Jacobsen, Katrine Rosgaard, Karen Inger Thorsen, Kristian 
Søndergaard-Granquist, Jonas Ladefoged, Oscar Svendsen, Bent Andrup, David Asmussen, Lise 
Egeberg, Thomas Elletoft Køster, Lisbeth Christiansen, May Bjerre Ejby, Rasmus Guldager Weber 
 
Ansatte i Fælleskassen: Thorleif Skjødt, Ann Christensen 
 
Ikke tilstede: 
Johan Gaunitz, Balder Bach, Sara Vafai Blom, Maibritt Christensen, Sune Hansen, Bjarke 
Fonnesbech, Søren Nielsen-Grauholt, Claus Vittus, Johan Galster, Frank E. Hansen, Carolina 
Maier 
 

1. Valg af dirigent 

Der er 18 til stede og 5 fuldmagter, så vi er beslutningsdygtige. 

PBS vælges som dirigent. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendes 
 

3. Orientering fra bestyrelsen og direktionen 

Direktionen: 

Påbuddene fra finanstilsynet deles med repræsentantskabet, hvor der i dokumentet 
beskrives, hvordan der arbejdes med dem i forhold til opfølgning. 

Der er gentagne påbud fra sidste gang, derfor var der risiko for politianmeldelse. De 
valgte dog ikke at anmelde bestyrelsen, da vi har udbedret de fejl, de påpegede sidste 
gang, men de har opdaget nye fejl. De nye fejl er ofte konkretiseringer, der mangler. 

De politikker, vi fik påbud på, blev accepteret uden kommentarer i starten af 2020, så det 
er lidt svært at forudse for bestyrelsen, hvor nye påbud kommer. 

De manglende konkretiseringer eksemplificeres af Thorleif. 

Der kom også et påbud omkring referatet, hvorfor der nu er kommet ekstra ressourcer på 
referering af bestyrelsesmøder. 



 

 

 

 

 

 

Complianceopgaverne mener de ikke, vi har sat ressourcer nok af til, selvom der ikke var 
opgaver, der ikke var løst godt nok. 

De mener heller ikke, at vores kreditklassifikationer er korrekte. Men vi benytter 
datacentralens kategorisering, som nu skal rettes til i vores oversættelsesprocedure. 

Der blev spurgt ind til, om det gør en forskel for kunderne at komme i en anden 
kundekategori. Svaret var, at det ikke betyder noget, medmindre kunder er i en 
nedskrivningskategori og dermed i økonomiske vanskeligheder. Her ydes der ikke nye lån 
og evt. sættes renten ned, så der kan afdrages på gælden. 

Vores solvensbehov skal også rettes lidt til og være en smule mere forsigtig. Det har Thor 
talt med LOPI, vores interesseorganisation, om, som kan hjælpe med det og kan lave 
stresstests på vores lån, hvilket også var et krav fra finanstilsynet. 

Der bliver spurgt ind til, hvordan stresstest foretages og hvad de ser på. 

Corona i sig selv var en meget god stresstest for Fælleskassen. Her viste det sig, at især 
erhvervsrådgiverne er meget tætte på kunderne. 

Der kom to påbud til direktionen.  

Det ene vedrørte obligationsbeholdningen, som er solgt i august. 

Det sidste påbud vedrørte nogle få fejl i indberetninger til finanstilsynet.  Derfor 
kontrollerer Jeanette nu 100% af indrapporteringerne fra finanssupport. Det kan hun dog 
ikke blive ved med, så vi overgår til stikprøver om kort tid. 

Der bliver spurgt ind til, om det er et gennemsnitligt antal påbud. Der er desværre ikke 
nogen statistik på det og der er også forskellige sværhedsgrader af påbud, så det er 
svært at sammenligne. 

Det nævnes, at vi f.eks. fik 3 påbud ved sidste hvidvask hvor andre fik væsentlig flere. 

Bestyrelsen: 

Det økonomiske resultat for 3. kvartal ligger som ventet og vi forventer et overskud i år på 
ca. 3 mio.  

Vi har fulgt op på arbejdet med politikkerne. 

Vi har prøvet at lave beskrivelser af handlingsplaner for succession af både direktion og 
nøglepersoner i bestyrelsen. 

Det kan evt. blive nødvendigt at supplere bestyrelsen med et eksternt medlem. 



 

 

 

 

 

 

Bent kommenterer her, at han har gode erfaringer med at få eksterne medlemmer ind i 
bestyrelsen i sin forening. 

Bestyrelsen har også diskuteret, om vi skal fortsætte med at være medlem af 
kooperationen, da denne forhøjer medlemsbidragene voldsomt og de ikke kunne hjælpe 
os med overenskomster, som vi oprindelig havde håbet. 

Fælleskassen gik ind pga. dette og for at lave netværksarbejde og understøtte en god 
sag. Da vi er meget aktive i demokratisk erhverv, har vi ikke haft så meget netværk 
igennem kooperationen og vi er derfor kun med i den for at støtte dem og så bliver det 
pludselig meget dyrt.  

Men vi forhandler lige nu med dem, om de ikke kan give os en reduceret pris som et 
støttemedlem. 
Der blev spurgt ind til, hvordan medarbejderne dengang havde det med muligheden for 
overenskomstskift.  Thor og Peter svarer, at det var en fin dialogbaseret proces og der var 
forskellige ting, der blev belyst i løbet af den. 

Bestyrelsen holder strategiseminar på mandag. 

Der bliver spurgt ind til, hvor langt processen med kursfastsættelsen af andelskapitalen 
er. Den er færdigbehandlet af advokaten, men den ligger lige til godkendelse endnu. 

Vi lægger det ud til andelshaverne først, så disse har mulighed for at tegne den ekstra 
kapital. Det vil i starten nok være begrænset til 10 mio. kr. 

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

Det blev enstemmigt vedtaget. 
 

5. Nyt fra puljeudvalget 

Der kom 60 ansøgninger efter at fristen blev forlænget med en måned. 

Vi vil bruge generalforsamlingen til at vise, hvem der har fået støtte. 

Der kører 3 kampagner, hvor vi fortæller om at ansøge kampagnen, så eksponeres de, der 
får støtten og så kommer der bagefter de konkrete historier fra dem, der fik støtte. 

I år blev det gjort lidt tydeligere at man kunne få del i pengene. 

David foreslår, at man evt. giver flere penge til puljen, da det er meget god PR. 

Thor påpeger, at puljen blev sat i værk for at støtte mindre projekter.  



 

 

 

 

 

 

Men David mener, at man i valget af projekter også skal tænke på, hvilke projekter der kan 
skabe god synlighed. 

Man kunne også sætte penge af til dokumentation af projekterne, da det hos en del 
projekter halter lidt med billeder og andet materiale. 

6. Nedsættelse af arbejdsgrupper 

Vi nedsætter arbejdsgrupper, som på dette møde skal lave et kommissorium og en plan 
for arbejdet det næste år. Beslut gerne på forhånd hvilken gruppe, du ønsker at deltage i. 

 

Det er tanken at arbejdsgrupperne dannes ved dette møde og løbende får tid til arbejdet 
til møderne, men også arbejder med temaerne mellem repræsentantskabsmøderne. 

Grupperne arbejdede med emnerne i 1 time og der var en opsamling med resultaterne fra 
de enkelte grupper. 

Hver gruppe har udfyldt et skema med deres ideer og medlemmer i grupperne. 

Forslag til grupper (på baggrund af drøftelser på mødet i september): 

• Ekspertgrupper (fx bofællesskaber og medarbejderejede virksomheder) 

• Udvikling af ny årsrapport (gøre årsrapporten mere læsevenlig og en samlet 
præsentation af Fælleskassen) 

• Aktiviteter (Generalforsamling/festival/oplæg) 
• Den gode fortælling om Fælleskassen (konkretisere og udbrede den gode 

fortælling) 

Det konkluderes, at alle grupper i sidste ende handler om at finde de gode historier og 
udbrede dem på hjemmesiden, facebook, instagram, festival og til ”Moster Odas” 
fødselsdag.  

Årsrapport og aktivitetsgruppen burde mødes i januar, så de kommer i gang med 
arbejdet. 

7. Evt. 
a. Hvis man vil parkere, skal man sende sit registreringsnummer til Thorleif. Så kan 

man parkere gratis på de ikke i forvejen reserverede pladser. 
b. Thor undersøger, om vi kan blive B-corp certificeret. Man kan få tilskud til 

uddannelsen igennem smv-grøn og det tager ca. et år at blive uddannet til det. 

Mødet sluttede kl. 22:00 
 
Referent: 
Helga König Jacobsen 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
Møder 2021/2022: 
 
08.03.2022  Repræsentantskabsmøde 
April 2022  Generalforsamling  
24.05.2022  Repræsentantskabsmøde og intromøde for nye medlemmer 


