KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB
Generalforsamlingen den 17. april 2018
Genopstiller:
Oscar Svendsen, Frederiksberg
46 år – Direktør/selvstændig. Andelshaver fra 1997. Medlem af
repræsentantskabet fra 2007. Nuværende medlem af Fælleskassens
bestyrelse.
De seneste år er vores værdier kommet i spil på en mere aktiv måde.
Jeg vil gerne arbejde for at sikre denne udvikling, og at vi i fremtiden kan føre
bevis for efterlevelse af vores værdier, på en måde så det bliver nemt
gennemskueligt for alle at se, hvordan vi udlever dem, samt hvor vi måske
halter.
Dette skal gøre det nemmere for personale, direktion og bestyrelse at arbejde
målrettet for vores værdier, og sikre at Fælleskassen ikke ”kun” er et
værdibaseret pengeinstitut, men et egentligt værdidrevet pengeinstitut.

Lisbeth Hansen, Hundested
69 år - Cand.scient.soc. – nu pensioneret. Andelshaver fra 1990. Medlem af
repræsentantskabet fra 1997. Nuværende medlem af Fælleskassens
bestyrelse.
Formand for Torup Landsbycenter (forsamlingshus)
Medlem af legatbestyrelse
Formand for Torup Fondens bestyrelse
Som beboer i Økosamfundet Dyssekilde år har jeg personlig erfaring for den
store betydning, som andelskasserne har for utraditionelle og visionære
projekter.
Fælleskassen er inde i en flot udvikling, hvor vi i min optik er i færd med at
opdatere andelstankens grundlæggende idéer og føre dem med ind i en nutid
med deleøkonomi og nye former for fællesskaber.
Derfor er jeg helt sikker på, at vores andelskasse fortsat er værd at arbejde for
og med – og jeg vil gerne fortsætte i repræsentantskabet.

Julie Damlund, Hellerup
44 år – Sognepræst. Andelshaver fra 1995. Medlem af repræsentantskabet fra
2006. Nuværende formand for repræsentantskabet.
Som repræsentantskabsmedlem gennem en længere periode har jeg fået et
godt kendskab til Fælleskassen. Jeg vil gerne fortsætte og udvikle
repræsentantskabets arbejde med at sikre transparens og åbenhed i
Fælleskassen. Samtidig synes jeg, det er vigtigt at styrke Fælleskassens
stemme udadtil, som en alternativ måde at tænke penge og pengeinstitut på. Vi
skal ikke bare være her, men være stolte af at være her med det, vi står for.
Steen Pedersen, Vanløse
70 år – Pensionist. Andelshaver fra 2006. Medlem af repræsentantskabet fra
2015. Tidligere ansat som rådgiver i Fælleskassen.
Næstformand i bestyrelsen, Andelsboligforeningen Grøndalshave.
Koordinator gennem en årrække af landsindsamling i lokalkredsen i Dansk
Flygtningehjælp.
Det direkte demokrati er efter min mening den mest effektive og
ikke mindst mest åbne form for organisation, som i Fælleskassen.
Min ansættelse i Fælleskassen fra 2006 til 2015 har givet en særdeles
detaljeret indsigt i et lille pengeinstitut som kan gøre en forskel, når det
handler om troværdighed og åbenhed, men først og fremmest tilgængelighed.
De sidste 3 år har denne vision yderligere fået næring gennem min
deltagelse i Repræsentantskabet. Den politiske dimension har klart
en afgørende rolle til, at Fælleskassen kan fortsætte det igangværende
arbejde med at udstikke en alternativ og visionær indsats i en branche,
hvor såvel rå kapitalmagt, udbytter og krav til vækst – næsten uanset
midlerne – sætter dagsordenen.
Arbejdet i Repræsentantskabet er efter min mening afgørende for, at
Fælleskassen kan både overleve og gerne vokse i denne brutale verden
befolket af økonomiske mastodonter, hvor menigmand næppe har
en chance for at komme til orde endsige blive hørt af aktionærerne.
Jeg genopstiller derfor i en yderligere 3-årig periode med ønsket om
at kunne bidrage med min viden og erfaring til dette arbejde.
Helga König-Jacobsen, Valby
39 år – Gymnasielærer i matematik. Andelshaver fra 2009. Medlem af
repræsentantskabet i perioderne 2015.
Kasserer og medlem af bestyrelsen for UAK - Unge Akademikers Kor.
Fælleskassen er noget helt særligt og det skal vi værne om og udvikle, så vi kan
være førende indenfor bæredygtighed og innovative i forhold til, hvordan man
kan føre en ansvarlig finansiel virksomhed.
Efter min mening skal vi fortsætte med at understøtte grønne og bæredygtige
projekter og med vores kapital bidrage til løsningen af samfundets problemer

ved hjælp af ”grønne lån”.
Vi skal gøre opmærksom på de gode ting, vi gør, så der er flere der får øjnene op
for os som alternativ til en bank, så vi kan gøre endnu mere godt for samfundet
omkring os og bliver større på en ansvarlig måde.
Jeg vil gerne fortsat komme med ideer til fremtiden af vores andelskasse
igennem mit arbejde i repræsentantskabet, hvor jeg ud over at være referent
også sidder i Nomineringsudvalget.
Henny Maja Gregersen, København N
52 år – Administrativ sekretær. Andelshaver fra 1991. Medlem af
repræsentantskabet fra 2015.
Andelstankens solidariske grundidé og fællesskabstanke har en stor betydning
for mig. Jeg vil gerne aktivt bidrage til at styrke Fælleskassens grønne og
sociale profil i en ny periode.
Fælleskassen bør være aktiv i opbyggelsen af et bæredygtigt samfund gennem
lån og støtte til virksomheder og projekter, der arbejder med og for blandt andet
rent miljø, økologi, god dyrevelfærd og bedre sociale og sundhedsmæssige
forhold. Vi er alle del at et større fællesskab, og jeg vil gerne give af min tid til
fællesskabet.
Jeg er med i Fælleskassens udvalg for Den Grønne & Sociale Pulje, som uddeler
midler til grønne og sociale projekter inden for områder som vedvarende energi,
økologi og bæredygtig produktion.
David Asmussen, København Ø
40 år – Kreativ direktør. Andelshaver fra 2014. Medlem af repræsentantskabet
fra 2015.
Næstformand i Creative Circle, en branche forening for Kreative i
reklamebranchen.
Juryformand for CCA - Skandinaviens største innovations-pris.
Jeg ønsker at genopstille op til Repræsentantskabet i Fælleskassen af den
simple årsag: For få kender til den, dens alternative tilgang til pengeinstitutverdenen, dens transparens og Fælleskassens oprigtige interesse i dens
omgivelser, både socialt og lokalt.
Jeg har hjulpet Fælleskassen med at opdatere dens kommunikation, dens
sprog, og formidlingen af dens værdier. Ved at deltage i repræsentantskabet
har jeg gennem årene lært baglandet bedre at kende, og på den måde er jeg
blevet endnu bedre til at formidle det Fælleskassen står for.
Et øget kendskab til Fælleskassens DNA og værdier, vil øge Fælleskassens
muligheder for at hjælpe flere, og hjælpe grønne projekter med at vise deres
værd. Fællespuljen er et projekt der især ligger mit hjerte nær – og de projekter
det støtter er værdifuldt for mange.
Det fællesskab repræsentantskabet er, vil jeg gerne blive ved med at være aktiv
del af.

Pil Berner Strandgaard, København Ø
31 år – Fuldmægtig. Andelshaver fra 2013. Medlem af repræsentantskabet fra
2015.
Medlem af kredsbestyrelse, Socialdemokratiet.
Da jeg for nogle år siden opdagede, at man ikke længere må oprette nye
andelskasser, skyndte jeg mig at blive andelshaver i Fælleskassen. Og –
gennem mit engagement i initiativet ”Skift Bank Dag” – at opfordre alle omkring
mig til at skifte til en kooperativ bank.
Jeg har de sidste tre år siddet i Fælleskassens repræsentantskab for aktivt at
arbejde for at bevare og styrke andelskasserne. Det vil jeg gerne fortsætte med.
For jeg mener, at det er den bedste måde at sikre en sund finanssektor, der
styrer pengene hen mod sunde og bæredygtige projekter, frem for mod tom
spekulation.

Nyopstiller:
Lars Jensen Christholt, Birkerød
57 år – Købmand. Andelshaver fra 2013.
Som købmand i et discount domineret marked er jeg vandt til at være
en lille aktør blandt de kapitalstærke kæder.
Det fordrer en idealistisk og alternativ måde at drive butik på.
Vi bringer varer ud til byens ældre på Long John cykel og ved længere
afstande i bil.
Vi servicerer borgerne på 4 plejehjem samt sindslidende på bosteder m.v.
Jeg og min hustru vil gerne være et eksempel på, at man kan drive butik med
medmenneskelig holdning og derved have en betydning for lokalsamfundet.
Den ildhu og arbejdslyst, som jeg har i mit virke, vil jeg gerne overføre til
repræsentantskabet.
Frederik Busck, København N
37 år – Direktør. Andelshaver fra 2018.
Direktør og bestyrelsesmedlem i CPH Containers ApS
Bestyrelsesmedlem i Andelsforeningen Griffenfeldsgade 28.
Gennem mit møde med Fælleskassen i forbindelse med samarbejdet omkring
CPH Village er jeg blevet imponeret og nysgerrig omkring det at drive
bankvirksomhed med et større samfundsmæssigt sigte.
Samtidig - og i forbindelse med dette - har andelsbevægelsen altid tiltalt mig
som organisationsform.
Jeg ønsker derfor at blive en del af Fælleskassens repræsentantskab for at

bidrage til at videreføre andelskassens formål og virke samt måske kunne
tilføre et perspektiv fra en "ung" iværksætter.
Derfor stiller jeg op til Fælleskassens repræsentantskab i 2018.
Jonas Vad, Hvidovre
46 år – Viceskoleleder. Andelshaver fra 2011
Bestyrelsen på Østerbro Lilleskole på Østerbro i København, som
Viceskoleleder/ledelsesrepræsentant med primært fokus på økonomi og skoles
strukturelle organisering og drift (2015 til nu).
Bestyrelsen i Lilleskolernes sammenslutning, valgt som suppleant (2016 2017).
Bestyrelsen på Byens Skole i Valby, som afdelingsleder/ledelsesrepræsentant
(2008 til 2015).
SSP-repræsentant i Brønshøj/Husum og Kbh. NV (2004-2008).
Deltaget i flere uddannelses- og udviklingsudvalg i min tid i Københavns
Kommunes BUF/klub-afdelinger på Nørrebro/NV (2004-2008).
Jeg ønsker, at Fælleskassen fortsat skal være et alternativ, der ser og giver
gode muligheder for andelshaverne, men som også ser åbent og modigt på de
nye ideér og tanker, som vores tid sprudler af.
Jeg er optaget af, at Fælleskassen bliver så stærk og robust, at den kan støtte
alternative idéer, herunder byggerier på små og fattige friskoler.
Jeg har gennem mange år, som afdelingsleder og viceskoleleder på
lilleskoler/frie grundskoler, oplevet, at det er afgørende med en god finansiel
forbindelse, der såvel i gode som dårlige tider, stiller gode vilkår og rammer til
rådighed. Min erfaring med Fælleskassen er, at der tale om et tillidsfuldt
samarbejde, hvor man så at sige hjælper hinanden, på samme måde som
forældre og lærere samarbejder og hjælper hinanden med at lave friskolen. På
den måde minder Lilleskolens og Fælleskassens værdier og tilgange om
hinanden.
For mig er bærerdygtighed og socialt ansvar ikke kun et spørgsmål om antallet
af projekter, der kommer i Frederiksberg eller Østerbro Lokalavis. Det er lige så
meget et spørgsmål om, at have så meget overskud og mange muligheder, at
man/skolen/andelskassen mv. vælger de rigtige løsninger første gang, som
gavner flest eller bedst - så det kræver nogle gange mange penge, at gøre det
rigtigste.
Carl Johan Gaunitz, Jægerspris
65 år – Efterløn. Tidligere kustode. Andelshaver fra 1995. Suppleant i
repræsentantskabet i 2016.
Revisor i vindmøllelaug
Repræsentant, Røde kors forordnet af Statsamtet

Jeg er bosat ved Roskild fjord men kommer at se mere bredt på opgaven i
repræsentantskabet end så. Mine mærkesager i stikord:
Ligestilling
Integritet
Kompetence
Evolution
Kim Lindholt, København NV
57 år – Kriminaltekniker/kriminalassistent. Andelshaver fra 2015.
Tidligere næstformand, Lyngby Politiforening
Tidligere tillidsmand, Kriminalteknisk Afdeling
Nuværende kasserer, Copenhagen Folk Club
Tidligere komitemedlem, Copenhagen Irish Festival
Andelstanken er dybt forankret i min sjæl, og Danmark har en helt unik nyere
historie, med udgangspunkt i Andelsbevægelsen.
En ide som vi med held har formidlet flere steder i verden.
Jeg er en ildsjæl, når jeg kaster mig ud i noget jeg tror på.
Man kan med rette diskutere, om andelsbevægelsen har sin berettigelse i vores
meget moderne samfund, med meget skrappe krav til
kapitalformidlingsvirksomheder, men jeg tror fuldt og fast på, at vi er stærke,
når vi står sammen, og at andelstanken stadig har sin berettigelse indenfor
”pengeformidling”.
Indflydelse på hvordan mine penge skal formidles, får jeg slet ikke hos de store
banker, og det gjorde udslaget, da jeg valgte Fælleskassen.
Jeg vil med mit kandidatur byde ind med højt engagement og gode input fra det
virkelige liv, så vi sammen kan styrke Fælleskassen mod fremtidens
udfordringer.

