KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB
Ekstraordinær generalforsamling den 5. november 2020
Genopstiller

1
Bent Andrup, Herlev
69 år – Statsautoriseret revisor.
Andelshaver fra 1998. Medlem af repræsentantskabet fra 2005.
Formand for afdelingsbestyrelsen i den almene boligafdeling Banevænget i Herlev
Boligselskab. Medlem af repræsentantskabet og bestyrelsen i Herlev Boligselskab.
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
andelskassen egenkapital.
Jeg går også ind 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 vores sundhed, klima og miljø.

2
Bjarke Fonnesbech, Brønshøj
47 år – Direktør
Andelshaver fra 2017. Medlem af repræsentantskabet fra 2017.
Medlem af Fælleskassens bestyrelse fra 2017.
Direktør i Delebilfonden LetsGo og LetsGo Fleet Systems.
Fælleskassen har de senere år været inde i en sund og god udvikling, med vækst i ind- og udlån og med
tydelige værdier, med vægten lagt på det grønne og sociale, nærhed og troværdighed. Det er en
udviklingsvej jeg tror på og som jeg mener er vigtig, i en tid hvor der i stigende grad er brug for
værdibaserede pengeinstitutter med troværdigheden i orden.
Jeg er en idealist og ildsjæl, der brænder for at skabe en grøn og mere bæredygtig dagligdag og
verden. Som direktør i ”Delebilfonden LetsGo” og ”LetsGo Fleet Systems” har jeg omfattende erfaring
med at omsætte grønne visioner og strategier til praktisk dagligdag og forretning. Det er bl.a. min
viden og erfaringer jeg forsat ønsker at bidrage med i repræsentantskabet og bestyrelsen.
Udover mit ledelsesarbejde har jeg tidligere arbejdet med analyser og policy indenfor miljø, energi og
transport.
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3
Johan Gaunitz, Jægerspris
69 år – Pensionist
Andelshaver fra 1989. Medlem af repræsentantskabet fra 2019.
Medlem af OK’s repræsentantskab
Repræsentant for unge flygtninge (under 18 år) gennem Røde Kors
Jeg vil gerne få mulighed for også fremover at engagere mig i repræsentantskabet og mener også selv,
at jeg har nogle kvalifikationer, der medfører, at jeg stadig er nok egnet til opgaven. Herudover besidder
jeg en kritisk sans der måske indimellem kan opleves som irriterende men dog har en positiv hensigt.

4
Karen-Inger Thorsen, København N
65 år – Direktør
Andelshaver fra 1986. Medlem af repræsentantskabet fra 2008.
Bestyrelsesmedlem i Fælleskassen fra 2008.
Direktør i FødevareBanken Ngo der arbejder på at løse problemer med madspild og
madfattigdom.
Medlem af den af regeringen nedsatte tænketank OneThird, som arbejder på at nå
FN’s verdensmål om at halvere madspild inden 2030.
Medlem af bestyrelsen i FEBA – den europæiske Federation af Fødevarebanker.
Bestyrelsesmedlem i LOKK – Landsorganisationen af Kvinde Krisecentre. Talerør
og repræsentant for 55 kvindekrisecentre beliggende i hele landet.
Jeg har hele mit arbejdsliv arbejdet for mangfoldighed, ligeværd og social retfærdighed. Gerne det hele
på en gang og helst med åbenhed, kreativitet og glæde.
De sidste år har jeg ydermere fået fokus på klima og miljø som vigtige markører for et godt liv og en
god organisation.
De samme værdier vil jeg tage med mig til møder i Repræsentantskabet. Jeg tror at åbenhed og et
godt debatforum er vigtigt for at alle medlemmer af Repræsentantskabet kan bidrage med præcis
deres talent og dermed gøre Fælleskassen stærkere i det daglige virke.

5
Kristian Sønderstrup-Granquist, København Ø
49 år – Selvstændig fotograf
Andelshaver fra 2008. Medlem af repræsentantskabet fra 2014.
Jeg synes det er vigtigt, at vi er et pengeinstitut, der behandler alle vores kunder ens uanset deres
engagement.
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At vi tager stilling til hvilke aktier det er, der kan investeres i, ment at det er grønne og bæredygtige
muligheder, og ikke våben og forurenende aktier.
At vi er et sted, alle vores kunder er stolte af, og har lyst til at anbefale.

6
Lise Egeberg, Herfølge
54 år
Andelshaver fra 1994.
Medlem af repræsentantskabet fra 2006-2012 og fra 2015.
Den udvikling, som foregår med Fælleskassen, synes jeg er spændende og vigtig. Den ønsker jeg
fortsat at støtte op om. Derudover vil jeg gerne være med til at sikre en fornuftig balance imellem
historien, nutidens virkelighed og fremtidens drømme for Fælleskassens image, værdier og funktion i
det danske samfund.
Det er vigtigt, at Fælleskassens navn og måde at drive pengeinstitut på bliver yderligere kendt, således
at vi kan være en inspiration for endnu flere.

7
Martin Maric, Søborg
46 år – Fiskehandler
Andelshaver fra 2015. Medlem af repræsentantskabet fra 2017.
Som iværksætter, og tidligere meget aktiv i både partipolitik og erhvervspolitik, så er jeg slet ikke i tvivl
om, at jeg kan bidrage med en masse værdifuld viden og indsigt, især i partipolitik og erhvervspolitik.
Jeg er fortaler for, at vi som bank har et stærkt fokus på at bidrage til samfundet omkring os, både ved
at bidrage til grøn omstilling og især ved at bidrage til sociale initiativer der kan være med til at løfte de
svageste i samfundet omkring os.

8
Peter Højgaard Pedersen, Espergærde
65 år – Specialkonsulent
Andelshaver fra 1996. Medlem af repræsentantskabet fra 2000
Bestyrelsesmedlem i Fælleskassen fra 2003.
Jeg vil gerne fortsætte mit arbejde i Fælleskassens bestyrelse og repræsentantskab og være med til at
udvikle Fælleskassen som en stærk og attraktiv andelskasse, hvor bæredygtighed er i højsædet såvel
økonomisk, som socialt og især forhold til miljø, klima og ressourcer.
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Andelstanken – og den demokratiske ejerform som den er udtryk for – er desværre udfordret i
lovgivningen om pengeinstitutter, og i den markedstænkning der præger samfundet. Det betyder, at vi i
Fælleskassen skal kæmpe for at bevare principperne i ejerformen og samtidigt udvikle virksomheden vore produkter og vores ”brand” - således at den er tidssvarende og i tråd med andelshavernes behov.
Jeg anser det for at være bestyrelsens kerneopgave, at udvikle og styrke Fælleskassens økonomi
således, at vi kan tilbyde det andelshaverne har brug for, og samtidigt fastholde værdigrundlaget ved
at påtage sig at fortolke og bruge det i ledelsen, driften og kommunikationen mellem andelshaverne og
med samarbejdspartnere og omverdenen i en tidssvarende og progressiv form. Jeg genopstiller fordi,
jeg fortsat gerne vil bidrage til dette arbejde.
I de kommende år skal vi styrke egenkapitalen, vi skal være bankfagligt på forkant – også it-mæssigt –
og møde andelshaverne på de veje de går ad, Vi skal pleje den unikke kontakt, vi har med
andelshaverne, vi skal have gå-på-mod og være aktive i samarbejder og være en spilbar partner. Vi skal
hele tiden dygtiggøre os og være en god arbejdsplads, som giver lyst til at yde sit ypperste og mod til at
prøve noget nyt. Fælleskassen skal også fremover være en bæredygtig andelskasse med kant og et
trygt sted at være kunde. Jeg genopstiller fordi, jeg tror på, at Fælleskassen kan lykkes med alt dette –
også i de kommende år!

9
Søren Vincents Svendsen, København K
52 år – Selvstændig
Andelshaver fra 2010. Medlem af repræsentantskabet fra 2013.
Direktør og bestyrelsesmedlem i virksomhederne:
Copenhagen Piano, ToneArt / PH Pianos & ToneArt Interior / PH Furniture, hvor vi
har de eksklusive rettigheder til at producere og sælge møbler og
musikinstrumenter designet af Poul Henningsen.
Gennem en årrække har jeg siddet i Fælleskassens repræsentantskab og senest som næstformand.
Jeg har siden opstarten af den Grønne & Sociale Pulje været med til at gennemgå og indstille projekter
til bevilling. Det er en fornøjelse at se, hvordan vores unikke profil og dna i Fælleskassen udmønter sig i
støtte til alternative projekter, der gør nytte på det sociale og grønne område.
Vi gør en forskel, og det skal vi fortsætte med. Fælleskassen har en kæmpe berettigelse i dagens
marked, og vi skal styrke vores rolle.
Derfor håber jeg at få mulighed for at fortsætte i repræsentantskabet og fortsat tage del i de
spændende opgaver. Vi skal fortsætte med at definere Fælleskassen med en særlig og unik karakter til
fordel for andelshavere, kunder, medarbejdere og øvrige interessenter.
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Nyopstiller

10
Carolina Magdalene Maier, København K
46 år – Sekretariatschef, Dansk Folkeoplysnings Samråd
Andelshaver fra 1999
Medlem af repræsentantskabet, Krogerup Højskole
Det er helt afgørende for mig, at Fælleskassen fortsat har fokus på at være en bæredygtig bank – på
både det miljømæssige, økonomiske og sociale niveau. Min forståelse af bæredygtighedsbegrebet
henter jeg fra Brundtlandrapporten fra 1987, hvor bæredygtig udvikling defineres som ”en udvikling,
som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers mulighed for at opfylde
deres behov i fare”.
Det gælder både behov for en bæredygtig økonomi, hvor man ikke tvinges i sænk af ågerrenter og
rendyrket kapitalisme, men det betyder også at vi som bank forestår kunderne som mere end noget,
der kan omsættes til tal på en bundlinje. Det handler også om at være socialt ansvarlig og at vi som
kunder i banken løfter i flok. Derfor er andelstankegangen også helt afgørende for mit engagement i
Fælleskassen. Og endelig handler den bæredygtige bank naturligvis om, at vi tager klimaforandringer
dybt alvorligt og ikke bidrager til dem gennem sorte investeringer, men tværtimod investerer i den
grønne omstilling og inspirerer kunderne til omlægninger, der bremser klimaforandringerne.

11
Claus Vittus, Lejre
61 år –Kulturjournalist og radiovært
Andelshaver fra 1986
Tidligere medlem i Fælleskassens repræsentantskab i 2008.
Grundejerforeningsformand for de økologiske bofællesskaber Skråningen 1+2
Jeg stiller gerne op til repræsentantskabet for Fælleskassen.
Senest har jeg som initiativtager til beboerforening (og byggestyringsansvarlig) været engageret i at
rejse økonomi til det bæredygtige, økologiske bofællesskab Skråningen (85 voksne +55 børn) i
etableringsfasen fra 2017-2020. I den forbindelse har jeg i samarbejde med Fælleskassens Lene
Hellmund været tæt involveret i forsøget på at få Totalkredit til at kreditfinansiere det økologiske
bofællesskab. De erfaringer har givet mig lyst til at engagere mig i Fælleskassens repræsentantskab
igen.
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12
Søren Nielsen-Grauholt, København NV
34 år - Partner i Analyse & Tal F.M.B.A.
Andelshaver fra 2014
Bestyrelsesmedlem i Analyse & Tal F.M.B.A.
Jeg stiller op til repræsentantskabet, fordi jeg tror på, at kundeejede virksomheder som Fælleskassen
er svaret på mange af de udfordringer, vi som samfund står over for i dag - særligt inden for det
sociale og grønne område. Jeg brænder for at styrke og udbrede demokratiske virksomheder, og jeg
mener, at Fælleskassen kan spille en vigtig rolle for at sikre et finansielt fundament for spirende
demokratiske virksomheder og projekter.
Jeg er selv medstifter af analysekooperativet, Analyse & Tal, hvor alle medarbejdere også er ejere af
virksomheden. Her oplever jeg på nært hold, hvad det betyder for en virksomheds værdier og
samfundsbidrag, at medarbejderne selv har hånden på kogepladen.

13
Lisbeth Christiansen, Frederiksberg
68 år - Købmand
Andelshaver fra 2015.
Formand for andelsboligforening AB Bülowsvej 32 A-C
Næstformand i ejerforening Frederiksberg Allé 53/Kochsvej 2-4
Jeg vil gerne medvirke til at styrke Fælleskassen i fremtiden. Jeg kan godt lide grundtanken i bankens
politik. Tanken med fællesskabet og nonprofit systemet, er det rigtige for bankvirksomhed.
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