KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB
Generalforsamlingen den 27. april 2017
Genopstiller:
Karen-Inger Thorsen, København N
62 år – Direktør. Andelshaver fra 1986. Medlem af repræsentantskabet fra
2010. Nuværende medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlem i BYBI.
Jeg vil gerne fortsat være med til at forny Fælleskassen på baggrund af vores
historie, som jeg synes at kende godt efter de mange år som andelshaver og
som medlem af repræsentantskab og bestyrelse.
Fra mit arbejdsliv har jeg god erfaring med strategisk ledelse. De senere år har
jeg beskæftiget mig med iværksætteri, socialøkonomiske virksomheder og
cirkulær økonomi, ligesom jeg har erfaring med Virksomheders Sociale
Ansvar(CSR).
Derudover er jeg til stadighed optaget af, hvad frivillige organisationer kan
tilføre samfundet.
Peter Højgaard Pedersen, Espergærde
63 år – Specialkonsulent. Andelshaver fra 1999. Medlem af repræsentantskabet
fra ca. 2000. Nuværende medlem af bestyrelsen (formand).
Jeg vil gerne fortsætte mit arbejde i Fælleskassens bestyrelse; og være med til
at udbygge og styrke det vi allerede er i fuld gang med.
Fælleskassens potentiale er stort og vores solide økonomi betyder, at vi kan
være med til at sætte nogle dagsordner både som et alternativt pengeinstitut
og med vores tilgang til økonomi – privat såvel som erhverv og
samfundsmæssigt.
En tilgang bygget på andelstanken; med nysgerrighed, åbenhed og mod i
forhold til den digitale/teknologiske revolution vi står midt i og de kolossale
forandringer, der præger vores hverdag, vore samfund og verdens lande,
således at vi ikke bare bliver opslugt af markedstænkningen, og kolde
økonomiske kalkuler; men tværtimod kan sætte mennesket og fællesskaber
først og som andelskasse bidrage ved at udvise ordentlighed, respekt,
forskellighed, tolerance, og fokusere på bæredygtighed i forhold til
ressourcerne, klimahensyn m.v. og hjælpe nye initiativer og virksomheder der
tør gå nye veje.
For at kunne det, må vi være på forkant med den daglige drift – også itmæssigt – uden at miste den unikke kontakt vi har med andelshavere og
kunder. Vi skal have gå-på-mod og hele tiden dygtiggøre os og være en god
arbejdsplads, som gør medarbejdere og andelshavere stolte. Vi skal være

opsøgende og aktive i netværk og partnerskaber. Og så skal vi selvfølgelig passe
på pengene således at Fælleskassen er en bæredygtig andelskasse og et trygt
sted at være med i.
Lise Egeberg, Herfølge
51 år – Skribent, interviewer og coach. Andelshaver fra 1994. Medlem af
repræsentantskabet i perioderne 2006-2012 og 2015-2017.
Den udvikling, som er i fuld gang i Fælleskassen, synes jeg er spændende og
vigtig. Det ønsker jeg fortsat at støtte op om.
Derudover vil jeg gerne være med til at sikre den gode balance imellem
historien, nutidens virkelighed og fremtidens drømme for Fælleskassens image,
værdier og funktion i det danske samfund.
Det er vigtigt, at vi gør os så bemærket, at Fælleskassens navn og måde at drive
pengeinstitut på bliver alment kendt, således at vi fortsat kan være en
inspiration for andre.
Søren Vincents Svendsen, København K
48 år – Iværksætter/direktør. Andelshaver fra 2010. Medlem af
repræsentantskabet fra 2011.
Direktør og bestyrelsesmedlem i Copenhagen Piano A/S, ToneArt A/S og
ToneArt Interior ApS.
Fælleskassen har efter min mening en kæmpe berettigelse i den finansielle
sektor. Fælleskassen tilbyder et alternativ til alle de etablerede pengeinstitutter,
og det alternativ skal udvikles og gøres endnu tydeligere i det kommende år for
både private og erhvervskunder.
Jeg håber at få lov til at bidrage til den fortsatte udvikling gennem arbejdet i
repræsentantskabet.
Bent Andrup, Herlev
66 år – Statsaut. revisor. Andelshaver fra 1998. Medlem af repræsentantskabet
fra 2005.
Jeg er formand for afdelingsbestyrelsen i den almene boligafdeling
Banevænget i Herlev Boligselskab.
Jeg er også medlem af repræsentantskabet og bestyrelsen i Herlev
Boligselskab.
Jeg er kasserer i Frivilligcenter Herlev.
Jeg vil arbejde for, at Fælleskassen også i fremtiden sikrer en styret vækst og
tilgang af nye egnede kunder, således at dette alt i alt giver en fornuftig
indtjening og medarbejdervelfærd til styrkelse af andelskassens egenkapital.
Jeg vil også arbejde for, at Fælleskassen fortsat har et realistisk og positivt

forhold til virksomheder og andre, der arbejder indenfor områder, hvor en af
grundtankerne er at undgå brug af produkter som er skadelige for sundhed og
miljø.
Lis Holgersen, Valby
57 år – Regnskabschef. Andelshaver fra 2007. Medlem af repræsentantskabet
fra 2015.
Formand EAps Bellishus.
Fælleskassen står for mig som et fællesskab, hvor store og små
privatøkonomier på solidarisk vis hjælper hinanden. Hermed skiller
Fælleskassen sig ud ved ikke at skulle producere guld til mænd i habitter. I dette
fællesskab vil jeg gerne bruge min erfaring og energi i, også i den kommende
valgperiode.
Et langt arbejdsliv, primært indenfor økonomi, har givet mig et økonomisk blik
og en bred erfaring, som jeg håber at kunne bidrage fra, til Fælleskassens
fordel.
Jeg vil arbejde for, at Fælleskassen fortsat får et langt og sundt liv, gerne med
endnu flere andelshavere end i dag.
Kristian Sønderstrup-Granquist, København Ø
45 år – Fotograf, selvstændig. Andelshaver fra 2012. Medlem af
repræsentantskabet fra 2013.
Jeg vil gerne være med til, at sørge for banken fortsat holder sin profil som en
andelskasse for alle, og som støtter grønne og bæredygtige projekter.

Nyopstiller:
Carl Johan Gaunitz, Jægerspris
65 år – Efterløn. Tidligere kustode. Andelshaver fra 1995. Suppleant i
repræsentantskabet fra 2016.
Bestyrelsen for HK Privat Service
Bestyrelsen for Akademimerkonomerne
Revisor i Vindkraft I/S
Revisorsuppleant, Kajhusene
Herudover en del tillidsposter i foreninger og selskaber
Jeg ønsker at fremme ’kassens’ aktiviteter især, men i øvrigt hele denne sektor,
hvorfor jeg genopstiller i 2017.

Lars Fisker, København S
36 år – Specialkonsulent i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Andelshaver
fra 2015.
Jeg interesserer mig for bæredygtig vækst og økonomi, og jeg interesserer mig
for, hvordan vi som mennesker gennemskuer og modstår de fristelser, der lurer
i forhold til penge.
Jeg håber, at jeg via repræsentantskabet får mulighed for at danne mig nogle
flere klare begreber om pengevæsenet, så jeg kan bidrage til at fastholde og
udvikle Fælleskassen i en fornuftig retning. Som en fornuftig retning tænker jeg,
at Fælleskassen (og vores penge) skal arbejde for væsentlige menneskelige
formål.
Nimbus Schmidt Poulsen, København Ø
50 år – IT-projektleder. Andelshaver fra ca. 1986. Tidligere medlem af
repræsentantskabet fra 1995-1999/2006-2007.
Jeg mener det er vigtigt, at vi gennem Fælleskassen, kan vise et alternativ til de
store banker, som kun har fokus på bundlinje og som ikke lever op til det almene
samfundsansvar, med fokus på f.eks. at støtte samfundet gennem skatten, og
lige så vigtigt ikke fremmer sager som f.eks. miljø.
Vi skal med Fælleskassen vise, at ansvarlighed også kan være en rentabel
forretning.
Disse værdier vil jeg gerne være med til fremadrettet at arbejde med.
Martin Maric, København N
42 år – Fiskehandler. Andelshaver fra 2015.
Formand, Danmarks Fiskehandlere
Næstformand, FødevareDanmark
Til daglig er jeg fiskehandler, og formand for brancheorganisationen Danmarks
Fiskehandlere.
For mig har det været interessant at skifte fra et stort upersonligt
pengeinstitut, til Fælleskassen, og dermed blive en del af et fællesskab, hvor det
hele ikke handler om at rage mest muligt til sig.
For mig er det vigtigt, at Fælleskassen bliver ved med at være den personlige
bank, der hvor man får gode råd og reel vejledning, og ikke blot får stoppet et
produkt ned i halsen for at sikre en bonus til rådgiveren.

John Peter Schmidt-Rasmussen, København Ø
56 år – Selvstændig. Andelshaver i 2017.
Formand i Brolæggervej 3 ApS, Gl. Møllevej 7 ApS, Glad Zoo ApS, Teak Invest A/S,
Furnid Holding ApS, Glad mad A/S, Glad Bizz ApS, Glad fonden
Direktør og bestyrelsesmedlem i Ejendomsselskabet CPH 2016 A/S
Stifter og direktør, Ejendomsselskabet Kbh 2010 ApS
Ejer af Leben ApS, Casa-Mia ApS, SR-Holding af 1911 ApS
Foreningen Badeklubben af 1990, Humanitært Udvalg
Herudover sidder jeg i flere tænketanke.
Jeg har igennem mere end 25 år haft bestyrelsesposter i mindre og
mellemstore virksomheder samt i fonde og foreninger/andelsboliger. Samtidig
har jeg rådgivet kunder i femten år gennem mit revisionskontor.
Revisionskontoret solgte jeg i 2007 for at kunne koncentrere mig om mine
bestyrelsesposter og min rådgivningsvirksomhed.
Udover ”klassiske” virksomheder, har jeg i min rådgivning prioriteret at kunne
hjælpe (pro bono) virksomheder, organisationer, foreninger mv., som har et
samfundsmæssigt formål. Når jeg påtager mig tillidshverv eller går ind i andre
opgaver, har jeg altid to parameter, der skal være opfyld: Dels skal der været et
værdigrundlag, som er i overensstemmelse med mit eget. Dels skal jeg kunne
gøre en forskel.
Jeg er derfor glad for opfordringen til at opstille til repræsentantskabet for
Fælleskassen. Efter mit møde med fælleskassen igennem Glad Fondens
engagement, hersker der ingen tvivl om, at vi deler værdigrundlag. Jeg
forestiller mig samtidig, at jeg kan bringe mine erfaringer med banker og
finansielle investorer som samarbejdspartnere ind i Fælleskassen og være med
til at styrke Fælleskassens viden om erhvervskundernes behov og udfordringer,
som sjældent kun handler om økonomi.
Bjarke Fonnesbech, Brønshøj
43 år – Direktør. Andelshaver i 2017.
Direktør i Delebilfonden LetsGo og i LetsGo Fleet Systems Aps.
Jeg er en ildsjæl og idealist, der brænder for at skabe en grøn og mere
bæredygtig dagligdag og verden. Som direktør i Delebilfonden LetsGo er jeg
vant til at omsætte den grønne idealisme til forretning og praktisk hverdag. Det
er min viden og erfaringer herfra, jeg gerne vil bringe med ind i Fælleskassen.
Fælleskassen spiller med sin grønne og sociale profil en vigtig rolle for små og
mellemstore virksomheder, og for at nye bæredygtige initiativer kan få vind i
sejlene. Jeg har oplevet et tæt samarbejde mellem bank og virksomhed som et
kendetegn ved Fælleskassen, og det er noget jeg opfatter som vigtigt. Det er
kvaliteter som disse, jeg gerne vil være med til at videreudvikle, og hvor jeg qua
min baggrund mener at have noget at bidrage med.
Tidligere har jeg arbejdet intensivt med analyse og policy på miljø-, energi- og
klimaområdet.

