KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB
Generalforsamlingen den 8. april 2014

Genopstiller:
Bent Ivar Andrup, Herlev
63 år – Statsaut. revisor.
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 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 vil
være, kun at benytte godkendte miljøprodukter, således at naturen ikke lider unødvendig
overlast.
Bjarne Hindsgaul, Greve
52 år – IT konsulent. Tidligere medlem af bestyrelsen.
Kasserer i grundejerforening. Bestyrelsesmedlem i Natteravnene.
Jeg er medlem af JAK og går ind for denne tankegang.
Fælleskassen fungerer som et JAK-pengeinstitut, og det vil jeg fortsat
gerne være med til at videreføre.
Fælleskassen er et lille pengeinstitut med en, efter min mening, stor
betydning. Det er mit håb, at vi fremover vil blive bedre til at fremhæve
måden dette pengeinstitut drives på. D.v.s., i en hæderlig og ordentlig ånd,
sådan, som funktionen af et pengeinstitut oprindelig var tænkt.
Hans Melgaard, Brønshøj
77 år – Senior.
Formand for Gartnernes Seniorklub. Bestyrelsesmedlem i Faglige Seniorer i
Storkøbenhavn. Bestyrelsesmedlem i 3-F Region 5 Seniorer for København, Nordsjælland
og Bornholm.
Ønsker at være med til at fastholde Fælleskassen på det idégrundlag vi startede på, samt
at følge vor fælles kasse og udviklingen i de mange udfordringer der kommer.

Karen-Inger Thorsen, København K
59 år – Direktør i Fødevarebanken. Nuværende medlem af bestyrelsen.
Formand for bestyrelsen i foreningen Bybi. Medlem af Gårdlauget
Wesselsgade/Blågårdsgade.
Jeg finder Fælleskassen og ideerne bag endnu vigtigere end tidligere og jeg er stolt af, at
vi efter nogle kritiske år står så godt konsolideret uden at have givet køb på
kerneværdierne. Med den viden og ballast jeg har fået i løbet af de sidste år, vil jeg gerne
tage endnu en periode i Repræsentantskabet og arbejde for, at vi fortsat er på forkant
med udviklingen. Nu med ny direktør.
Poul Busk Sørensen, Rødovre
75 år – Aktiv pensionist.
Medlem af redaktionsudvalget for JAK Bladet
Som medstifter af Fælleskassen (andelshaver nr. 4) og Fælleskassens første medarbejder
(direktør 1985-91 – informationschef 1991-98) har jeg stadig en stor interesse i at følge
Fælleskassens udvikling.
Jeg ser det som en vigtig opgave at være med til at påvirke den fremtidige drift, så
Fælleskassens oprindelige grundlag på en harmonisk måde tilpasses de krav, der stilles til
et moderne pengeinstitut.

Peter Højgaard Pedersen, Espergærde
59 år – Sekretariatsleder. Nuværende medlem af bestyrelsen (formand).
Jeg vil gerne - gennem mit arbejde i Fælleskassens bestyrelse - være med til at folde
Fælleskassens store potentiale ud. Fælleskassens solide økonomi giver et godt afsæt for
at blive mere synlig som et alternativt pengeinstitut, der henvender sig til unge
mennesker, familier, singler, seniorer og virksomheder, der er trætte af de traditionelle
profitdrevne banker, og i stedet ønsker en andelskasse der sætter kunden i centrum og
udelukkende er optaget af at tjene sine andelshavere. Med et vellykket direktørskifte i
ryggen står vi med en fantastisk mulighed for at sætte Fælleskassens stærke værdier i spil
og derved øge udlånene og få flere andelshavere – uden at sætte vores soliditet overstyr.
Den ambition vil jeg fortsat gerne engagere mig i.
Søren Vincents Svendsen, København K
46 år – Direktør.
Bestyrelsesmedlem i selskaber, hvor jeg er medejer og direktør.
Jeg stiller op, fordi:
- jeg tror på Fælleskassens grundlag og værdier
- jeg gerne vil være med til at præge udviklingen
- jeg har et kendskab til denne type af virksomhed gennem mange års forskning i
andelsselskaber og foreningsejede, finansielle selskaber
- jeg har en bred erfaring med virksomheder og økonomi
- jeg tror på, at jeg kan bidrage positivt til Fælleskassens fremtid!
Kombinationen af min baggrund, min erfaring og min tro på Fælleskassens værdier og
grundlag gør, at jeg meget gerne vil være med til at præge den videre udvikling.
Fælleskassen har fremtiden foran sig – den vil jeg gerne være en del af, også i det
folkevalgte system!

Thomas Trøster, København S
28 år – Analysekonsulent.
Jeg vil arbejde for fornyelse i Fælleskassen. For fælleskassen skal forny sig, hvis vi
fremover skal have et produkt, der er tidssvarende og konkurrencedygtigt. Der skal være
færre og mere simple lånetyper og priserne skal være gennemskuelige og nemme at
forstå. De senere år er det blevet dyrere at være kunde i Fælleskassen. Jeg vil arbejde for
at bremse denne udvikling.

Nyopstiller:
Lis Holgersen, Valby
55 år – Regnskabschef.
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 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.
Jacob Westergaard Madsen, Valby
39 år – Museumsinspektør.
Jeg vil være med til at føre Fælleskassens værdier videre. Vores samfund har brug for
holdningsprægede alternativer til den øvrige bankverden. Jeg tror på, at dette alternativ
kan kommunikeres tydeligere for omverdenen – der er stort potentiale for at få flere
andelshavere til vores lille fællesskab.

Kristian Sønderstrup-Granquist, København Ø
42 år – Fotograf. Suppleant i repræsentantskabet.
Jeg sidder i bestyrelsen i den andelsforening, vi bor i på Østerbro, og i klasserådet i min
yngste drengs klasse.
Jeg har også tidligere siddet i ledelsen i et forretnings-netværk.
Min sans for tal er ikke stor, men jeg synes det vil være spændende at være med til at
have indflydelse på, hvilken retning Fælleskassen skal bevæge sig i, så vi kan have et
alternativ til de store banker og deres måde at drive forretning på.
Far til tre børn, to store og en lidt yngre.

