Referat af ordinær generalforsamling
Torsdag den 27.04.2017 Kl. 17.00
Formand for repræsentantskabet Julie Damlund (JD) bød velkommen.
Da der står et cykelkøkken fra Fødevarebanken i lokalet, forklares det kort hvordan projektet
kommer socialt udsatte til gode. Fødevarebanken fik et tilskud på 40.000 kr. fra Fælleskassens
grønne pulje.
Et andet støttet projekt er bogen ”2200 godnathistorier”, som fremvises og kan indses eller
købes på generalforsamlingen.
Vi startede med en fællessang: Kom maj du søde milde.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Repræsentantskabet foreslår Lis Holgersen (LH)
LH takkede for valget.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Helga König-Jacobsen (HJ) skriver referat af generalforsamlingen.
Dirigenten gennemgik dagsordenen.
2. Bestyrelsens beretning for fælleskassens virke i regnskabsåret fremlægges til
godkendelse.
Fremlagt af formanden Peter Højgaard Petersen (PHP).
Den samlede årsberetning ses her:
www.faelleskassen.dk/hjem/aktuelt/generalforsamling
Bestyrelsen har fokus på, at andelskassen er en deleøkonomisk virksomhed.
En del andelskasser måtte lukke sidste år, da de mindste andelskasser ikke kan drive en
bæredygtig virksomhed.
Rammevilkårene for andelskasser bør ændres, så andelskasser ikke skal opfylde de
samme regler, som bankerne. Derfor er andelskasseforeningen blevet (gen)stiftet - en
organisation for andelskasser, der arbejder politisk.
For at styrke rekrutteringen til bestyrelsen, er der nedsat et nomineringsudvalg, der skal
præsentere kandidaterne til bestyrelsen, så valget af disse bliver mere kvalificeret.
Økonomien var ikke prangende, men ok i 2016.
Procentdelen af gebyrer som andel af andelskassens indtægter ligger i den lave ende.
Udlånene til grøn vækst er steget meget i det sidste år.

Fokuspunkterne for andelskassens strategi er:
 Socialøkonomiske virksomheder
 Kollektiver og bofællesskaber
 Skoler
 Privat- og erhvervskunder (inkl. unge)
 Aktivitet og engagement ud af huset
Disse blev der arbejdet med på et seminar for bestyrelsen og medarbejderne, som
bagefter har implementeret det i deres daglige arbejde.
Årskronerne skal nytænkes, da der ikke længere er renter på indlånskonti. Optjeningen
stilles derfor i bero om 3 måneder. Allerede optjente årskroner kan fortsat benyttes efter
den gamle model. Men der tilskrives ikke flere årskroner.
Lokalerne på Bülowsvej er blevet for små, derfor søger Fælleskassen et nyt domicil.
Den grønne, sociale pulje er på ca. 250.000 kr. og på trods af at de provisioner, der indtil
nu har udgjort puljen sandsynligvis falder væk, vil Fælleskassen bibeholde puljen.
Repræsentantskabet, medarbejderne, direktøren, bestyrelsen og andelshaverne takkes.
Tak til Hans Melgaard for hans lange virke for Fælleskassen.
Spørgsmål:
Hvad sker der med årskronerne? Kan man overdrage dem til projekter?
Ja, man kan fortsat donere/overdrage årskroner til Grøn Pulje.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
Kommentar fra LH:
Ved stemmeafgivelsen overtager JD posten som dirigent, da dirigenten er på valg.
Der er 148 stemmer, heraf 24 fuldmagter, repræsenteret til generalforsamlingen.
Stemmeudvalget består af:
Lisbeth Hansen
Steen Pedersen
Kenneth Christensen
Johan Finsteen Gjødvad
Thomas Elletoft Køster
Ole Binderup
Lars König
Oscar Svendsen
Gert Jensen
Tina Jensen

Der er ingen indvendinger mod dette udvalg.
3. Godkendelse af Fælleskassens lønpolitik.
Ingen ændringer i lønpolitikken i forhold til de sidste år.
Godkendt uden modstemmer.
4. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
Fremlagt af direktøren Thorleif Skjødt (TS).
Thorleif takker for repræsentantskabets arbejde, bestyrelsens engagement,
medarbejdernes indsats og Hans Melgaard for de mange input, han kommer med.
Den samlede årsrapport kan læses her: www.faelleskassen.dk/hjem/aktuelt/regnskabog-beretning/
Årsrapporten i hovedtræk:
Resultatet er ca. det samme som sidste år.
Udlånet er vokset fint og det præger mange dele af årsrapporten.
Spørgsmål:
Hvordan ser fremtiden ud i forhold til renten? TS regner med at renten forbliver lav,
hvilket er ærgerlig i forhold til vores store indlån.
Årsrapporten blev enstemmigt vedtaget
5. Behandling af indsendte forslag.
Ingen forslag
6. Forslag fremsat af direktionen, bestyrelse eller repræsentantskab.
Ingen forslag
7. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
JD overtager dirigentrollen.
3 medlemmer afgår: Bjarne Hindsgaul, Jakob, Westergaard Madsenog Hans Melgaard.
Formanden takker for deres indsats og især for Hans Melgaards indsats og hjælp i
starten af formandsarbejdet i repræsentantskabet.
Hans Melgaard hentes op på talerstolen og gør status over Fælleskassens historie fra de
første vedtægter til den nuværende andelskasse. Repræsentantskabet er det sted, hvor
nye ideer kan afprøves. Han nævner, at det var en god ide at få en medarbejder ind i
bestyrelsen og at det fungerer godt lige nu med en medarbejder i bestyrelsen, der har
været der i mange år og dermed skaber kontinuitet.
Medarbejderne opfordres til at deltage i repræsentantskabets møder.
Han takker for det gode samarbejde over årene.
Line Barfod kommer op på scenen:
Alternativ økonomi er temaet for oplægget. Denne startede med andelsbevægelsen, der
kunne løse samfundsopgaver med brugsforeninger, andelsmejerier, andelsslagterier og
vandværker.

Der har været ret stille omkring kooperativer i Danmark i noget tid. I de senere år er der
dog igen kommet fokus på deleøkonomi på grund af ressourceforbruget.
Alle partier bakker op om at der bør være flere socialøkonomiske virksomheder.
Et lovforslag er lige blevet stemt igennem, hvor socialøkonomiske virksomheder skal være
med til at løse problemer for samfundet og dermed inspirere både den private og
offentlige sektor.
Begrebet social skal her forstås i en bred betydning, dvs. til gavn for samfundet, kultur,
miljø eller lokale aktiviteter.
Man deler det op i ”at arbejde med en målgruppe” (f.eks. Hus Forbi eller Glad) eller ”at
arbejde for en målgruppe” (f.eks. Social foodies, Danwatch).
De socialøkonomiske virksomheder har svært ved at få finansiering, da ”normale” Danske
banker ikke forstår virksomhedernes koncepter. Her kommer Andelskasserne ind som en
vigtig aktør.
Forsamlingen opfordres til at opsøge socialøkonomiske virksomheder i deres nærområde
for at få en større forståelse for disse virksomheder.
Bofællesskaber er også begyndt at kombinere det at bo sammen med at drive en
socialøkonomisk virksomhed.
I de udsatte boligområder er man også begyndt at få socialøkonomiske virksomheder ind
i området for at gøre området mere attraktivt. De almene boligselskaber har nu fået lov
fra kommunerne til at leje deres lejemål billigere ud til disse virksomheder for at fremme
denne udvikling.
Hun henviser også til FN-verdensmålene (17 styk), som vi alle burde prøve at fremme
med vores virke. Målene er blandt andet at udrydde fattigdom, skabe fred og anerkende
menneskerettigheder. Til disse mål laver hvert land en handlingsplan og følger op på
denne løbende. Man kan selv opfordre sin kommunalpolitiker til at tage målene op i
kommunen. Ligesom virksomhederne bør tage fat i nogle af dem og indarbejde det i
deres virksomhedsstrategi.
Hvis man vil starte en socialøkonomisk virksomhed bør man opsøge enten Fælleskassen,
en advokat eller kooperationen for at komme i gang.
Stemmeresultat vedr. valg til repræsentantskabet:
13 personer opstiller – jf. kandidatlisten
148 stemmeberettigede til stede, heraf 24 fuldmagter.
Resultatet blev følgende:
Lis Holgersen
Peter Højgaard Pedersen
Karen-Inger Thorsen
Lise Egeberg

Bjarke Fonnesbech
Kristian Sønderstrup-Granquist
Bent Andrup
Søren Vincents-Svendsen
Martin Maric
Lars Fisker
1. suppleant John Peter Schmidt-Rasmussen
2. suppleant Nimbus Schmidt Poulsen
Valgresultat:

8. Valg af revisor.
Bestyrelsen indstiller Ernst and Young.
Stemmer imod: 0
Hverken for eller imod: 0
Stemmer for: Vedtaget enstemmigt
9. Eventuelt.
Det nye lejemål skal have 6 - 700 kvadratmeter.
Crowdfunding: Andelskassen gik ind i crowdfunding i starten, men da der kom for meget
kapital ind, trak man sig igen fra det. I stedet for at hjælpe crowdfunding-firmaer vil
fælleskassen dog hellere hjælpe virksomhederne direkte.

Stor tak til LH for dirigenthvervet.
Repræsentantskabets formand takkede alle for i dag og generalforsamlingen sluttede kl.
19:20.
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