KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB
Generalforsamlingen den 19. april 2016
Genopstiller:
Anne-Marie Sejer, Rødovre
61 år – Skoleleder. Andelshaver fra 2001. Medlem af repræsentantskabet fra
2003. Tidligere medlem i bestyrelsen (2005-2009).
Jeg er medlem af Folkeoplysningsudvalget i Gladsaxe Kommune og
Integrationsrådet i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Derudover er jeg kasserer i forskellige foreninger som Yogacentret i Ordrup,
Ejerforeningen i Gedser, Islev Sportsdykker Klub, Søborg Harmoniorkester
m.fl.
Jeg er meget optaget af bæredygtig økonomi samt den andelstanke, som
Fælleskassen bl.a. bygger på. Derfor vil jeg fortsat gerne gøre en indsats for,
at Fælleskassen drives efter sund fornuft og til fælles bedste, - dette uden
unødig økonomisk risiko for andelshaverne.
Jeg vil gerne støtte den positive udvikling, der er i Fælleskassen, hvor vi
andelshavere har god demokratisk indflydelse og hvor vores bankrådgivere er
super dygtige RÅDGIVERE (og ikke sælgere).
Endvidere værdsætter jeg de fair rentesatser og den gebyrpolitik, som
Fælleskassen fører, som jeg alt i alt anser som sund fornuft og hvor
Fælleskassen samtidig har en kontrolleret vækst og har haft et pænt, positivt
resultat gennem finanskrisen, så Fælleskassen i dag står som et solidt
pengeinstitut.
Jeg vil derfor gerne bidrage til ovenstående ved aktivt at deltage i
repræsentantskabets arbejde for Fælleskassen.
Britt Rosenstand Hansen, Tølløse
53 år – Kommunikationskonsulent. Andelshaver fra 1987. Medlem af
repræsentantskabet fra 2014.
Jeg sidder i dag i repræsentantskabet. Har siddet i 2 år.
Sidder i Tølløse Tennisklubs bestyrelse.
Er aktiv i en kulturhusgruppe i Tølløse, hvor vi netop har købt en tidligere
bank, som vi er ved at indrette som byens kulturhus.
Jeg er lidt kritisk overfor banksektoren og har derfor valgt en alternativ bank.
Jeg vil gerne være med til at fastholde og udbrede, at der er et alternativ til
de traditionelle banker, som oftest KUN tænker i bundlinje.
Banker og bundlinje hænger sammen, men jeg vil gerne repræsentere en
bank, der også har en lidt mere menneskelig, grøn og bæredygtig profil.
Jeg vil arbejde for, at vi, der sidder i repræsentantskabet, kan være med til at
give Fælleskassen den profil, som også kunderne ønsker, og ønsker at vi kan
tiltrække nogle nye kunder, gerne blandt de unge også.

Ida Binderup, Valby
44 år – Projektchef. Andelshaver fra ca. 1990. Medlem af
repræsentantskabet fra 2010. Nuværende medlem af bestyrelsen.
Formand for skolebestyrelsen på Hanssted Skole (folkeskole) i Valby
Fælleskassen er min bank, vores andelskasse. Det kan jeg li’. Derfor stiller jeg
op igen. For at bidrage med det jeg nu kan, og med det jeg ved noget om:
Kommunikation, ledelse og strategi. Jeg vil styrke demokratiet, soliditeten,
transparensen og den bæredygtige tankegang. Vi skal videre med at udbrede
og åbne vores fællesskab for flere. Og gerne for flere unge. Vi skal tale klart
og ærligt, så hele den gode pakke Fælleskassen er, bliver synlig, brugbar og
nyttig. Både for os selv og andre.

Jesper Lassen, Allerød
57 år – Professor. Andelshaver fra 1986. Medlem af repræsentantskabet fra
2013.
Ejer af Jesper Lassen Holding ApS. Bestyrelsesformand i RDS Design ApS.
Jeg har været andelshaver i Fælleskassen siden 1986 og medlem af
repræsentantskabet fra 2013. I min fritid og som professor i
fødevaresociologi på Københavns Universitet er jeg optaget af bæredygtig
produktion af fødevarer. I repræsentantskabet har jeg været aktiv i den
gruppe, der behandlede ansøgninger til Fælleskassens Grønne og Sociale
Pulje. Jeg vil fortsat arbejde på at Fælleskassen fortsætter sin udvikling som
et pengeinstitut med et sundt forhold til penge og en etisk og grøn profil.
Kenneth Christensen, Roskilde
53 år – Kontorfuldmægtig. Andelshaver fra 1987. Medlem af
repræsentantskabet fra 2012.
Tillidsmand for HK-klubben i Fødevarestyrelsen i Glostrup.
Formand for liberal katolsk kirke i Danmark.
Driver sammen med min kone et lille firma, der sælger elektroniske
snitmønstre til hobbysyere.
Far til tre voksne børn.
Jeg vil arbejde for, at Fælleskassen til stadighed bevæger sig i en mere
bæredygtig retning, ikke kun materielt men også moralsk og åndeligt.
Beslutninger skal være i overensstemmelse med god etik og arbejde for det,
der er sandt, skønt og sundt.
Virksomheden skal fortsat være en bærer af lys i en skummel branche og
give glæde og stolthed for kunderne ved aldrig at miste idealerne i omgangen
med de materielle værdier.

Per Sieverts Nielsen, Hvidovre
51 år – Senior forsker. Andelshaver fra 1990. Tidligere medlem af
repræsentantskabet i 6 år i 90’erne og herefter fra 2013.
Jeg er i øjeblikket næstformand for Fælleskassens repræsentantskab.
Jeg har været andelshaver i Fælleskassen i ca. 25 år, hvoraf jeg i 9 år har
været medlem af repræsentantskabet. Jeg har været formand for
repræsentantskabet i en periode i 90’erne og er i øjeblikket næstformand i
repræsentantskabet.
Jeg arbejder på DTU som senior forsker og underviser og arbejder indenfor
bæredygtige byer, smarte byer, bæredygtig energiplanlægning.

Nyopstiller:
Trine Land Hansen, København Ø
50 år – Udviklingskonsulent. Andelshaver fra 2014.
Sidder i en andelsboligforenings-bestyrelse.
Er blevet opfordret af rådgiver til at stille op :-)
Jeg ser Fælleskassen (og andre andels-pengeinstitutter) som en vigtig
spiller i finanssektoren – som meget gerne måtte fylde mere.
Vil gerne blive klogere på 'maskinrummet' i denne måde at drive bank på, og
hvor jeg evt. selv ville kunne bidrage som 'menig'.

Anne Folke Henningsen, København N
40 år - Lektor i etnologi, Saxo-Insituttet, Københavns Universitet.
Andelshaver fra 1995.
Jeg er tillidsrepræsentant for det videnskabeligt ansatte personale på SaxoInstituttet, Københavns Universitet og har været dette siden december 2013
(genvalgt for to år i december 2015).
De små andelskasser er for mig at se vigtige modpoler til de store
profitdrevne pengeinstitutters dominans i vores samfund, og jeg vil gerne
være med til at præge og videreudvikle Fælleskassens strategier og virke, så
vores andelskasse kan vedblive at være et meningsfyldt alternativ med fokus
på det grønne og det bæredygtige.

Morten Dam, København Ø
28 år – Ungekonsulent. Andelshaver fra 2015.
Suppleant til landsledelsen, Folkebevægelsen mod EU.
Jeg har en stor interesse for bæredygtig og ansvarlig økonomi – særligt
kooperative foretagender. Det betyder meget for mig at banker og
pengeinstitutter agerer og investerer socialt ansvarligt. Derudover opstiller
jeg med en personlig interesse for at blive klogere på hvordan bankverdenen
fungerer i praksis.

Benjamin Bach, København N
31 år – Selvstændig. Andelshaver fra 2015.
Bestyrelsesmedlem, FAIR Danmark
Ejer af egen virksomhed, Benjamin Balders Hjerne og Krop.
Menigt medlem af Enhedslisten.
Jeg ønsker at hjælpe til at bidrage til Fælleskassens formål og virke. Jeg tror
på værdibaserede fællesskaber, der søger andre førsteprioriteter end profit
og vækst, og ligeledes ser jeg nulvækst som mulig løsning på
gældssamfundets og finanskapitalens problemer. Jeg stiller mig til rådighed
for at løse opgaver, der ligger på repræsentantskabets bord, da jeg ser
Fælleskassen som et fantastisk projekt til at adressere disse grundlæggende
samfundsproblemer.

Carl Johan Gaunitz, Jægerspris
64 år – Efterløn. Tidligere kustode. Andelshaver fra 1995.
HK Danmark Service, delegeret.
HK Danmark Privat Service, bestyrelse
Røde Kors Danmark, asylafdelingen, repræsentant
Kvickly, bestyrelsesmedlem
Piratpartiet, medlem af valgforberedelsesudvalg
Forsvarets Persontjenesteforening Syd, formand
Det er vigtigt at engagere sig i det samfund man lever i, og det er den mest
væsentlige grund til at jeg opstiller til Fælleskassens repræsentantskab.
Idet jeg er overgået til den fleksible efterlønsordning, har jeg nu også den
fornødne tid til opgaven.
Herudover synes jeg personligt, at det er godt, hvis der sidder personer med
forskellig baggrund i repræsentantskabet.

Thomas Elletoft Køster, Vejby
43 år – Gårdejer,Kok. Andelshaver fra 2015.
Byrådsmedlem i Gribskov kommune for Nytgribskov
Medlem af social og sundheds udvalget
Medlem af Erhverv og turisme udvalget
Medlem af arbejdsmarked udvalget
Medlem af forebyggelses udvalget
Medlem af Gribskov´s spisekammer (en sammenslutning af lokale fødevarer
producenter)
Som ny kunde i Fælleskassen og andelshaver, synes jeg det er en oplagt
mulighed for at være med til at skabe en endnu bedre bank, med stor fokus
på partnerskaber mellem banken og grønne initiativer.
Jeg arbejder aktivt for at skabe alternative bomuligheder både for unge men
også for ældre, både lokalt og på landsplan. Jeg ser her Fælleskassen som en
mulig partner. Der er et stort behov for at ændre vores tanker omkring
byggeri, som har udgangspunkt i grønne løsninger.
I mit politiske arbejde møder jeg flere og flere embedsmænd/kvinder som
gerne vil i den retning – men mangler gode partnere til at bringe projekterne
videre. Her ser jeg muligheder for fælleskassen.
At man som almindelig bankkunde, aktivt kan hjælpe sin bank er nyt for mig.
Derfor har jeg valgt at opstille, og ser det som min pligt.

