Referat af repræsentantskabsmøde
23. maj 2019 kl. 19.00
Bernhard Bangs Allé 27, 2000 Frederiksberg

Fremmødt: (21)
Steen Pedersen, Helga König-Jacobsen, Søren Vincents Svendsen, Martin Maric, Trine Land
Hansen, Oscar Svendsen, David Asmussen, Peter Højgaard Pedersen, Pil Berner Strandgaard,
Jesper Lassen, Lars Fisker, Kristian Sønderstrup-Granquist, Ida Binderup, Lars Jensen Christholt,
Britt Rosenstand Hansen, Lisbeth Hansen, Benjamin Bach, Bent Andrup, Jesper Harding
Sørensen, Katrine Green Rostgaard, Pia Bang Jensen
Fremmødte medarbejdere (3):
Lars M. Jensen, Kirsten Bodholdt, Ann Christensen
Afbud: (9)
Johan Gaunitz, Lise Egeberg, Frederik Busck, Sara Vafai-Blom, Henny Gregersen, Thomas Elletoft
Køster, May Bjerre Eiby, Bjarke Fonnesbech, Frank E. Hansen (suppleant)
Afbud ikke modtaget: (1):
Karen-Inger Thorsen,
Dagsorden:
1. Velkomst, sang og valg af mødeleder
PBS byder velkommen.
Jesper Lassen (JL) indstilles og vælges som mødeleder. Han takker for valget.
Danmark nu blunder den lyse nat” synges.
2. Præsentationsrunde
Alle præsenterer sig selv kort.
3. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendes.
4. Godkendelse af referat fra mødet d. 5. marts 2019 (bilag)
Referatet godkendes.
5. Godkendelse af repræsentantskabets forretningsorden og valgregler (bilag eftersendes)
Der informeres om de ændringer i forretningsordenen, der bliver foreslået og hvorfor de
tilføjes.
Der er også tilføjelser til oplysningerne, der skal afgives, når man opstiller til bestyrelsen,
så disse stemmer overens med det kommissorium, der blev lavet.
Det foreslås, at:

Hvilke problemer eller udfordringer kandidaten ser som de væsentligste for Fælleskassen.
Ændres til at det kun er udfordringer.
Ændringerne vedtages med ændringen til kun ”udfordringer”.
6. Valg af næstformand for repræsentantskabet
Jesper Lassen genopstiller, der er ikke andre, der stiller op til valg.
Jesper Lassen vælges.
7. Valg af stemmeudvalg på 2 personer
Benjamin Bach og Bent Andrup melder sig som stemmeudvalg.
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant, herunder spørgerunde (bilag)
Det påpeges, at alle bør overveje i god tid før næste valg til bestyrelsen, om de vil stille op
til denne.
Der er en spørgerunde til kandidaterne, hvor repræsentantskabet kan stille spørgsmål til
de to tilstedeværende kandidater.
Der er 20 stemmer til Oscar Svendsen og 20 stemmer til Helga König-Jacobsen.
Johan Gaunitz fik ingen stemmer og er derfor ikke blevet valgt ind som suppleant, derfor
indkaldes der til et suppleringsvalg til næste repræsentantskabsmøde. Dette vedtages
enstemmigt af de tilstedeværende medlemmer af repræsentantskabet. Der opfordres
endnu engang til at flere stiller op, så der kommer et reelt valg.
9. Drøftelse: Repræsentantskabet som ambassadører for Fælleskassen. Hvordan er vi gode
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ambassadører for Fælleskassen og idéer til at blive bedre.
Hvordan er man en god ambassadør?
Der diskuteres i grupper med følgende forslag:
Der kunne blive lavet en fest ved uddelingen af den grønne pulje.
Der bør være en oversigt over, hvilke produkter vi har og hvilke virksomhedstyper, vi er
gode til.
Det kunne være en mulighed at afholde et ”Fælleskassen-folkemøde” med
repræsentative virksomheder, vi har som kunder et offentligt sted, hvor befolkningen kan
se, hvem vi er og hvem vi hjælper videre.
Det er værdierne, der skaffer os nye kunder, så det er også vigtigt at være klar omkring
vores værdimæssige elevatortale.
Der er også ofte noget skepsis omkring, hvad det betyder at skifte bank og hvad der er
forbundet med det.
De personlige historier er også en god salgshistorie for Fælleskassen, da rigtig mange af
os har nogle gode oplevelser med Fælleskassen. Måske kunne man lave et nyhedsbrev
med de gode historier, der er iblandt os, så alle har en god historie i baghånden i samtalen
med andre.
Det er også vigtigt at dele de opslag, Fælleskassen har lagt op.
Når der kommer nye kunder, får Lars dem også til at fortælle deres gode historier om os,
så vi kan bruge dem i markedsføringen. De fleste vælger os på baggrund af værdierne. Her
kunne det være en ide at spørge om, hvad der kunne være en evt. barriere for at de blev
kunder hos os.

• Der må gerne laves et meget konkret papir på, hvad det betyder, at Fælleskassen er
humanistisk og solidarisk. Det er sikkerhed, tryghed og nærhed, der er Fælleskassens
styrke og dem skal vi være meget bevidste om.
• For erhvervskunder er det derudover interessant, hvem der ellers er kunder.
• T-shirten kan også skabe grundlag for samtaler.
• Der er blevet lavet en rigtig fin profil-folder, som kan deles ud til repræsentantskabet.
• Man kunne også få uddelt de nyeste materialer til repræsentantskabsmødet, men det
påpeges, at de alle ligger elektroniske om kort tid, så spørgsmålet er, om man har behov
for de trykte eksemplarer.
• Til næste møde kunne man lave en elevatortale-øvelse i par.
• Balder vil også gerne skrive læserbreve sammen med en anden omkring andelstanken og
andet godt.
Kristian, Jesper, Kathrine, Pia, Helga og Pil melder sig til et planlægningsudvalg af et
større event til Jubilæet næste år.
David vil gerne arbejde videre med de personlige historier og digitalisering af
velkomstfolderen.
Alle opfordres derudover til at dele opslagene på Facebook Man kunne også dele det
offentligt og ikke kun til venner for at nå flere.
10. Evaluering af generalforsamling 2019
Det var en fin ordstyrer, der alligevel formåede at være seriøs.
Der var meget lidt debat under mødet, så det manglede.
Det var fint med gruppearbejdet efter formandens beretning, men der var for lidt tid til
debat efterfølgende. Der skal komme en bedre tidsstyring næste år, så der er mere plads
til værdibaserede diskussioner.
Det debatteres, om vi skal inddrage medlemmerne mere eller om det er en informerende
sammenkomst. Man kunne også spørge ind til de gode historier.
Repræsentantskabet bør også være mere synlige, sidde mere spredt og få folk i tale.
Man kunne også spørge andelshaverne om, hvilket tema vi vil støtte i år med den grønne
pulje?
11. Nyt fra direktionen, herunder resultat af 1. kvartal 2019
Lars Michael Jensen gennemgår resultat-oversigten. Flytningen, den nye leje og øgede ITudgifter har haft indflydelse på basis-indtjeningen.
Der vil komme en del konverteringer af lån i dette kvartal, så det vil kunne ses næste gang
og så kommer der en del nye interessante kunder. Så interessen for et alternativt
pengeinstitut er blevet større.
Der kommer tilsynsbesøg her i juni.
Der vil komme prisjusteringer af gebyrerne for privatkunder, da der ikke har været
justeringer de sidste 6 år.
12. Nyt fra bestyrelsen
Velkommen til de nye medlemmer. Da der var en del afbud, kommer der et alternativt
intromøde for de nye medlemmer på en anden dag.

Vi har meldt os ind i kooperationen og kører videre i processen med finansforbundet, med
hvilke bestyrelsens ledelse holder et fællesmøde med alle medarbejdere, så alle
medarbejdere kan føle sig trygge.
Der var generalforsamling i demokratisk erhverv, hvor nogle fra bestyrelsen deltog i. Og
der vil være mulighed for at få en historie om Fælleskassen i deres nyhedsbrev, hvor de
laver en profil af alle deres medlemmer.
Det bliver interessant at se, hvad en sådan tænketank kan bidrage med.
Peter, Thorleif og Oskar har deltaget i Andelskassen Oikos´ generalforsamling, der
samtidig havde jubilæum.
Sparinvest er en investeringsforening, som vi samarbejder med og derfor har aktier i. De
er blevet solgt til nykredit, hvorfor vi har solgt nogle af vores aktier, der vil give et afkast.
Bestyrelsen vil i fremtiden arbejde med, hvordan de forholder sig til de risici, der ligger i
Fælleskassen og have fokus på indtjeningen.
Der er et årligt dialogmøde med medarbejderne før sommerferien, som medarbejderne
organiserer i dette år.
Bestyrelsen skal til generalforsamling i kooperationen i juni.
Der spørges ind til, hvordan det går med indfrielsen af andelskapital. Der er stadig en lang
salgsliste, men Thor arbejder på at få bragt den ned. Det er et stort problem, da det
skaber en del dårlig omtale.
Der var en meget fin MTU og en fin APV, så medarbejderne er kommet godt igennem
flytningen.
13. Evt.
Ann gør opmærksom på, at alle bør skrive sig på T-shirt-listen.
Der bør være stole nok til repræsentantskabsmøder, så alle kan sidde på en normal stol.
Grøn pulje-udvalget består lige nu af Søren, Henny og Jesper. Der må gerne være flere i
udvalget. Balder melder sig til udvalget. Hvis der er flere, der har lyst til at være med, må
de gerne skrive til Jesper.
Fristerne for ansøgningerne til puljen står på Facebook og ansøgningsfristen er i år den
10. september.

Mødet afsluttet kl. 21:52
Referent Helga König-Jacobsen

Møder 2019:
05.09.2019 Repræsentantskabsmøde - GÅ-HJEM-MØDE kl. 17.00-19.00
07.11.2019 Repræsentantskabsmøde - TEMA-møde – kl. 19.00

