KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB
Generalforsamlingen den 11. april 2019
Genopstiller
Jesper Lassen, Allerød
60 år – Professor mso, Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi, Københavns
Universitet. Andelshaver fra 1986. Medlem af repræsentantskabet fra 2013. Valgt som
næstformand i 2018. Ejer af Jesper Lassen Holding ApS. Bestyrelsesformand i det
familieejede selskab RDS Design ApS
Jeg har været andelshaver i Fælleskassen siden 1986 og medlem af repræsentantskabet fra 2013. Jeg
synes, at Fælleskassen med dens markante værdier udgør et vigtigt alternativ i den finansielle sektor,
som jeg fortsat gerne vil arbejde for.
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.

Ida Binderup, Valby
47 år – Cand.comm, projektchef, Landbrug & Fødevarer. Andelshaver fra 1990.
Medlem af repræsentantskabet fra 2010. Nuværende medlem af Fælleskassens
bestyrelse
Fælleskassen er i flot og vel styret udvikling. Jeg har haft den ære og glæde at kunne påvirke og følge
denne udvikling helt tæt på, som en del af bestyrelsen siden 2011. Her bidrager jeg, kva min faglige
baggrund, særligt på de områder der har med kommunikation at gøre. Det arbejde vil jeg umådelig gerne
fortsætte. Jo flere der ved mere om Fælleskassen og om det stærke og sunde alternativ vi er til andre
større og mere konventionelle institutioner, des bedre.
I både repræsentantskab og bestyrelse vil jeg fortsætte arbejdet for, at vi udvikler os med stærk
opmærksomhed på og respekt for vores fire kerneværdier: At vi er en demokratisk virksomhed, at vi og
vore produkter er gennemskuelige, at vi er økonomisk solide, og at vi i alt hvad vi foretager os, har fokus
på bæredygtighed.
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Trine Land Hansen, København Ø
53 år – Udviklingskonsulent. Andelshaver fra 2014. Medlem af repræsentantskabet fra
2016. Formand gennem mange år I andelsboligforening.
Aktiv part i et fritidshus-samejefællesskab
'Penge er ikke målet i sig selv', og 'overskud handler om mere end penge' – dét er for mig bundlinjen i
Fælleskassens virke. Fælleskassen (og andre andelskasser) er for mig at se en vigtig spiller i
finanssektoren, der meget gerne måtte fylde mere.
Mine (første) tre år i repræsentantskabet har gjort mig klogere på maskinrummet i vores fælles
pengeinstitut. Vi kan være stolte af Fælleskassen, som samtidig gerne måtte ranke ryggen mere, end jeg
oplever at vi gør i dag.
Jeg vil gerne være med til at arbejde for, at Fælleskassen kommer til at stå tydeligere i sin profil, så den
kan understøtte os andelshavere i at være ambassadører. Og optimere mulighederne for at potentielle
andelshavere får øje på os. Her kan jeg bidrage med min erfaring med at bistå ledelser med at sætte
retning og udvikle organisationer strategisk.

Thomas Elletoft Køster, Vejby
46 år – Gårdejer samt restauratør. Andelshaver fra 2014. Medlem af
repræsentantskabet fra 2015. Medl. af Nationalparkrådet i Nationalpark Kongernes
Nordsjælland. Formand for Gribskov Spisekammer (sammenslutning af lokale
fødevareproducenter i Gribskov Kommune). Styregruppemedlem i Regionsprojektet
ReVus, Øget bæredygtighed, vækst og beskæftigelse inden for lokal
fødevareproduktion
Igennem mit virke som indehaver af et mindre økologisk jordbrug, restaurant og leder af Haver til Maver
(skolehaver) i Gribskov Kommune, arbejder jeg dagligt med kerneværdier som bæredygtighed, både
miljømæssigt og økonomisk, kvalitet og social ansvarlighed. De kompetencer jeg har opnået og dagligt
opkvalificerer indenfor værdiområderne, er kompetencer der kan være med til at styrke Fælleskassens
virke.
For mig er det vigtigt at være en aktiv partner i min fælleskasse og dermed i min og vores fælles
økonomi. Jeg kan bidrage med viden om små og mindre virksomheder. Med viden om bæredygtighed
samt viden og input til at brande en forretning med stærke kerneværdier inden for de ovenstående
områder. Derfor vil jeg gerne genvælges til Fælleskassens repræsentantskab.
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Benjamin Bach, København N
34 år – Selvstændig/software udvikling og open source samarbejde. Andelshaver fra
2015. Medlem af repræsentantskabet fra 2016. Bestyrelsesmedlem i FAIR Danmark,
Kasserer i data.coop, Kasserer i Django Danmark, Menigt medlem af Enhedslisten
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
har været med i repræsentantskabet siden 2016 og lært noget om, hvordan andelskassen fungerer, og
hvilke muligheder, man som repræsentantskab har for at påvirke vores fælles andelskasse.
Her er nogle af de emner, jeg håber at kunne give indspark til ift. vores hårdtarbejdende bestyrelse og
Fælleskassens ansatte:
Livet i kollektiver og behovene ift. samarbejdet med Fælleskassen som finansiel autoritet
Behovene for små erhvervsdrivende og foreninger, især priserne for obligatoriske gebyrer,
hvidvaskningslove, forsikringer mm. tiltænkt store fisk, og hvordan erfaring i Fælleskassen kan omsættes
til politik, der kan tilgodese selvstændige (jeg betalte 2% af min indtægt i gebyrer i 2018 – det svarer til
kirkeskat, men var til den finansielle sektor!)
At pleje og forbedre diversitet og inklusion i repræsentantskabet og blandt andelshaverne.

Nyopstiller

Sara Vafai-Blom, Roskilde
53 år – Selvstændig psykoterapeut og proceskonsulent. Andelshaver fra 1999

Fælleskassen er en konkretisering af et værdigrundlag, som jeg deler og ønsker at støtte og udbrede.
Efter 30 år som andelshaver - og ambassadør for Fælleskassen - håber jeg at få mulighed for at rykke
lidt tættere på, og bidrage med mine erfaringer og kompetencer, som jeg dels har erhvervet i mine
jobfunktioner, dels i frivilligt arbejde. Mine styrker ligger primært i forhold til samarbejder, organisation
og kommunikation. Jeg har f.eks. erfaring med håndtering af interessemodsætninger og udvikling.
Jeg er oprindeligt kultursociolog, har arbejdet indenfor såvel det sociale område som undervisnings- og
sundhedssektoren, de seneste mange år som leder. På nuværende tidpunkt driver jeg min egen
virksomhed, hvor jeg tilbyder psykoterapi og supervision.
Bæredygtighed forekommer mig at være vigtigt. Ikke blot i måden vi omgås naturressourcer, men også i
den måde vi, som individer og institutioner, omgås hinanden og fællesskabet/samfundet på. Derfor
ønsker jeg, med min deltagelse i repræsentantskabet, at bakke op om Fælleskassen, der er, og fortsat
stiler efter at være, bæredygtig.
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Frank E. Hansen, Bagsværd
64 år –Medejer af DAC-uddannelsen, Socialrådgiver.
Andelshaver fra 2015. Medlem af socialdemokraterne/socialdemokratiet
Bistandsværge. Tidligere repræsentantskabsmedlem i JAK Slagelse
Jeg tænker at kapital er et middel og ikke et mål og ikke skal puges sammen men arbejdes med og give
flere ideer flere muligheder.
Jeg tror at frivillige sammen med private og gerne offentlige myndigheder sammen kan løfte opgaver
som ingen kan alene.
SAMARBEJDE – fælles interesse. Tænke ud af boksen.
Jeg kunne rigtig godt tænke mig at være med til at gentænke ”andelstanken”, at se flere muligheder og
nye veje.
Hvorfor bare støtte græsrødder – hvorfor ikke selv fremavle nye rødder(ideer)? Den måde vi i dag
forbruger og lever på er ren dødedans – vi skal til at dele mere. Også det grundlæggende; bolig, jord, mad
og transport – tilbage til en ny andelstanke om at dele/være fælles om.

Katrine Green Rostgaard, Tisvildeleje
47 år - Kromutter/indehaver på Pension Kildegaard.
Selvstændig designer: Tex og Jack samt Habiba. Andelshaver fra 2017.
Bestyrelsesmedlem Gribskov Turisme- og Erhvervsråd
Til daglig er jeg kromutter på mit eget pensionat - og det var netop som selvstændig at jeg mødte
Fælleskassen første gang. Vi blev mødt med oprigtig interesse og nysgerrighed på vores forretning og
vores måde at drive Pensionat på. For første gang nogensinde oplevede vi en bank som satte pris på det
sociale ansvar vi tager i vores forretning.
Det personlige engagement og den professionalisme som vi mødte er ganske særlig og vigtig at bevare.
For mig er denne “gammeldags” måde, hvor der er tid og plads til “det nære”, billedet på fremtidens
bank.
Jeg tror at jeg, med baggrund fra medieverden som magasinskribent og senere modebranchen med 18
år som designchef, kan bidrage til udviklingen af Fælleskassens ansigt udadtil. Det gælder i alt fra
æstetikken til historiefortællingen om Fælleskassen, herunder medarbejdere, andelshavere og projekter.
I disse tider er det omend endnu mere vigtigt at holde fast i – og værne om den fine identitet som
Fælleskassen har.
Ikke kun for at styrke brandet og skaffe nye unge andelshavere, men også for at bevare det helt særlige.
Det er vigtigt, at Fælleskassen fortsat er stærk og robust, så den kan blive ved med at støtte små
bæredygtige virksomheder, som har fokus på socialt ansvar og vores miljø.
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May Bjerre Eiby, Frederiksberg
37 år – Sygeplejerske, stifter og leder af Dagmarsminde og Søstersanatoriet.
Andelshaver fra 2018. Jeg har over de seneste 3 års tid drevet mit lille plejehjem for
mennesker med svær demens, som ligger i Græsted. For nyligt startede jeg et
sanatorium på Frederiksberg - også for mennesker med demens
Min vision er helt overordnet at ændre måden, vi behandler vores ældre og særligt ældre mennesker med
demens på. Jeg ønsker herunder specifikt at forandre måden, vi driver plejehjem på i Danmark og i
udlandet og måden vi betragter behandling af mennesker med demens på. Her vil jeg fremhæve, at
mennesker med demens bør behandles med omsorg og ikke med beroligende medicin mm.
Indtil videre forsøger jeg at skabe denne forandring via foredrag – akademiske som helt praksisnære - i
ind- og udland samt forskellige debatter i medierne. Jeg tager altid udgangspunkt i den verden, jeg til
dagligt begår mig i, og det er i den direkte omsorg til vores beboere og patienter. Desuden rådgiver jeg
andre instanser, som kan have interesse for ledelse og forandringsskabelse i plejesektoren. Det kan være
instanser, som skal bygge plejehjem, kommuner, pårørende, organisationer mm.
Jeg interagerer endvidere med en stor flade i befolkningen via mine kanaler på sociale medier, hvor jeg
altid har omsorg som hovedemne.
Mine erfaringer kan bidrage med ovenstående ressourcer samt det at kunne begå sig i spændet mellem
den offentlige og private sektor, og i øvrigt hvordan man kommunikerer en ny linje i samfundet. Jeg har
desuden en ledelsesmæssig erfaring, som bunder i nogle ledelsesmæssige strategier, som handler om at
få den enkelte til at løfte sig og opnå nye højder i omsorgsfagene.

Johan Galster, Rødovre
47 år – Partner og demokratirådgiver. Andelshaver fra 2019

Jeg vil gerne være med til at styrke Fælleskassen som et meningsfuldt værditilbud til omverdenen og
hvordan andelskassen kan være med til at revitalisere et levende demokrati – både internt organisatorisk
som en andelskasse drevet af deltagelse og eksternt som foregangsvirksomhed for et pengeinstitut der
styrker fællesskaber.
Jeg kan tilføre Fælleskassen 20 års erfaring som konsulent i forandringsledelse, kommunikation og
demokratirådgivning. Jeg kan tilføre Fælleskassen nye perspektiver i deltagelsesdrevne processer og
forretningsmodeller drevet fællesskaber og i kooperativer.
Jeg er far til fire, selvstændig erhvervsdrivende, aktiv politisk, debattør og iværksætter, der står bag bl.a.
Venligbolig i samarbejde med Fælleskassen.
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Pia Bang Jensen, København N
32 år – Konsulent og partner, Analyse & Tal F.M.B.A.. Andelshaver fra 2014

Jeg er medstifter af den medarbejderejede analysevirksomhed Analyse & Tal. Vores mission er at skabe
et mere demokratisk og retfærdigt samfund. Jeg ser mange lighedspunkter med Fælleskassens fokus på
fællesskab, solidaritet og bæredygtig økonomi og glæder mig til at bidrage med mine erfaringer med
virksomhedsopbygning og –ledelse samt medarbejderdemokrati i praksis.
Det ligger mig meget på sinde at fortsætte og styrke Fælleskassens arbejde med bæredygtighed og grøn
vækst. Jeg tror på, at virksomheder, borgere og det politiske system må løfte i fællesskab, hvis vi skal nå i
mål med den grønne omstilling og være i stand til at give kloden videre til vores børn og børnebørn.

Jesper Harding Sørensen, København K
40 år – Direktør i Yoke ApS. Andelshaver fra 2018
Bestyrelsesmedlem i Icura ApS
Jeg har i en længere årrække været kunde i Fælleskassen som selvstændig erhvervsdrivende i
virksomhederne Icura ApS og YOKE ApS. Jeg har som direktør i sidstnævnte haft en åben og konstruktiv
dialog, som gennem årene har bekræftet mit syn på Fælleskassen som en bank med hjertet på rette
sted.
Tankerne om bæredygtighed, fællesskab og solidaritet ligger i tråd med det fundament mine egne
virksomheder står på og repræsenterer en dagsorden jeg gerne aktivt vil bidrage til – både i rollen som
virksomhedsejer og som medlem i Fælleskassens repræsentantskab.
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