
  

 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MERKUR ANDELSKASSE 

 
Lørdag den 4. april 2020 
Centralværkstedet – Værkmestergade 9, 8000 Aarhus C 
 
 
Forud for generalforsamlingen indbyder Merkur til seminar under titlen: 
 

Budgetlov og Klimalov – trækker de i samme retning? 
 
Alle er velkomne. For at kunne stemme til generalforsamlingen skal man have mindst én andel. Ved ankomsten og inden 
selve generalforsamlingen vil der blive uddelt stemmesedler, og de fremmødte andelshavere, fuldmægtige og evt. 
medbragte fuldmagter bliver registreret. Bemærk at indskrivningen lukker kl. 13.00.  
 
Er man forhindret i at møde op, kan man give fuldmagt til en anden andelshaver eller en anden repræsentant, man måtte 
vælge, eller indsende en fuldmagt til bestyrelsen. Se nærmere herom på den vedlagte fuldmagtsblanket, bilag 3. 
Personer, der repræsenterer en forening, en institution, et firma etc., bedes medbringe dokumentation herfor.  
 
Program: 
 
 9.30 - 10.00 Ankomst – Centralværkstedet, Værkmestergade 9, 8000 Aarhus C 

Registrering og udlevering af stemmesedler til generalforsamlingen 
 

Kaffe/te og boller 
 
10.00 -12.15 Seminar: Budgetlov og Klimalov – Trækker de i samme retning? 

Det er ikke nyt, at vi har en Budgetlov, der sætter overordnede rammer for de årlige finanslove. 
Med Klimaloven har Folketingets politikere sat et andet regnskab op: Det er Danmarks CO2-
regnskab, der skal balancere.  
Kan vi få begge regnskaber til at balancere uden at lave om på spillereglerne? 
Kan Klimaloven blive anledningen til at ændre reguleringen, sådan at borgere, kommuner, 
regioner, virksomheder og den finansielle verden sammen får lyst og økonomisk grund til at 
arbejde for det fælles bedste?  
Vores oplægsholdere giver deres bidrag fra hhv. det overordnet samfundsmæssige og dernæst 
det konkrete kommunale perspektiv. Til sidst samler vi trådene i en debat med salen. 
 
Indledning 
Kirsten Arup, værdikoordinator i Merkur Andelskasse 

 
Oplægsholdere  
Jesper Jespersen, Dr. scient. Adm., Professor emeritus, Roskilde Universitet  
Anders Winnerskjold, Medlem af Aarhus Byråd, formand for Bæredygtighedsudvalget 

 
12.15 – 13.00 Økologisk frokost  
 
             13.00 Indskrivningen til generalforsamlingen lukker 
 
13.00 – 13.30 Musikalsk indslag 
 
13.30 – 16.00 Ordinær Generalforsamling med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 
2. Bestyrelsens beretning om andelskassens virksomhed i det forløbne år 
3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse 
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte 

regnskab, jf. § 21 
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet, se bilag 1 
6. Valg af revision 
7. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen, repræsentantskabet eller andelshavere,  

se bilag 2 
8. Eventuelt 

 
16.00 Tak for i dag  

 



  

TILMELDING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 
 
TILMELDING 
Af hensyn til frokosten er tilmelding nødvendig. Du tilmelder dig via linket: www.merkur.dk/tilmelding  
Du er også velkommen til at tilmelde dig på telefon 7027 2706. 
 
Seneste tilmelding er torsdag den 26. marts 2020. 

• Deltagelse inkl. frokost er gratis. 
• Angiv fulde navn, samt om du er andelshaver (og er du andelshaver, da angiv venligst Cpr.nr./Cvr.nr). 

Har du ikke mulighed for at deltage, og vil du gerne give en fuldmagt til bestyrelsen, kan du gøre det her:  
www.merkur.dk/fuldmagt, hvor du sikkert og ved brug af dit NemID kan aflevere en fuldmagt. Du kan anvende linket frem 
til fredag den 3. april 2020, kl. 12.00 
   
Du er også velkommen til at sende fuldmagten pr. post til: 
 
Merkur Andelskasse 
Bispensgade 16,1 
9000 Aalborg 
Att. Økonomi 
 
Vælger du at sende din fuldmagt til bestyrelsen pr. post, skal den være os i hænde senest den 2. april 2020. 
 
Ønsker du at give fuldmagt til en anden andelshaver eller en anden repræsentant, du måtte vælge, beder vi dig 
underskrive den og lade fuldmægtigen medbringe den på generalforsamlingen.  
 
 

 
TRANSPORT & PARKERING 
 
Centralværkstedet ligger i ganske kort gåafstand fra Aarhus Banegård via Bruuns Galleri. 
 

• Parkering – Der er parkeringsmulighed bl.a. ved DGI huset, Bruuns Galleri og på Havneområdet. Parkeringen 
er mod betaling. 

• Overnatning – se www.visitaarhus.dk 
 
 

 
ÅRSRAPPORT 2019 
 
Bestyrelsen godkender regnskabet for 2019 på bestyrelsesmødet den 5. marts 2020. Merkurs årsrapport 2019 vil derfor 
være tilgængelig på Merkurs hjemmeside den 6. marts 2020. www.merkur.dk/aarsrapporter.  
Årsrapporten vil også blive uddelt på generalforsamlingen. 
 
 
 
ANDELSKURS 
 
I forbindelse med godkendelse af årsregnskabet fastsættes andelskursen. Kursen er gældende fra den 6. marts 2020, 
hvor den også offentliggøres på Merkurs hjemmeside www.merkur.dk/andele. Her kan du altid se den gældende 
andelskurs. 
  



  

 
BILAG 1  
 

Valg af medlemmer til repræsentantskabet 
 
MERKURS GENERALFORSAMLING DEN 4. APRIL 2020 

 
Følgende repræsentantskabsmedlemmer er på valg: 
 
Klaus Søgaard, Odense (genopstiller ikke) 
 
Jette Plougheld, Skagen (genopstiller) 
66 år, uddannet cand.brom. fra Landbohøjskolen (Det Biovidenskabelige Fakultet), HD (i afsætning) og uddannet 
organist fra Løgumkloster Kirkemusikskole. Mangeårig daglig leder af den biodynamiske engrosvirksomhed Dansk 
Helios. I dag organist ved Hulsig og Skagen kirker. Sidder i bestyrelsen for den helsepædagogiske institution 
Hadruplund. 
  
Genopstiller til repræsentantskabet fordi 
Bankens virksomhed har min oprigtige interesse. Jeg synes, det er af vital betydning for samfundet, at der findes et 
pengeinstitut som Merkur, der - underlagt de samme betingelser som andre pengeinstitutter - har radikale holdninger til 
penge og tør stå ved dem. Jeg vil som medlem af repræsentantskabet gerne støtte bankens fortsatte arbejde til gavn for 
et bæredygtigt samfund, hvor klimaomstilling går hånd i hånd med social ansvarlighed og biodiversitet. 
Repræsentantskabsmedlem siden 2005. 
 
Jørn Ussing Larsen, Hjørring (genopstiller) 
70 år. Konditor, en af initiativtagerne til foreningen Aurion i 1974, Daglig leder af Bageriet Aurion ApS, senere Aurion A/S, 
fra 1980 til 2013. I dag kornindkøber i Aurion. Medinitiativtager til Merkur og har siddet i bestyrelsen indtil 2006. 
Repræsentantskabsmedlem siden 1986. Initiativtager til Kornets Hus, et videns- og inspirationscenter som er ved at blive 
færdiggjort 100 m fra Aurion, hvor Jørn bliver en del af undervisningstruppen. Trækker sig helt fra Aurion til sommer. 
 
Opstiller til repræsentantskabet fordi 
Merkur er et meget vigtigt projekt, som rigtig mange har haft glæde af igennem årene. Dette vil jeg gerne støtte op om, 
med de erfaringer og holdninger jeg har inden for området økologi og biodynamisk dyrkning og alternativ 
fødevareforarbejdning. 
 
Lene Diemer, Jyllinge (genopstiller ikke) 
 
Torben Sønnichsen, Bagsværd (genopstiller) 
71 år, cand.scient. i Naturvidenskab fra Københavns Universitet. Direktør for Miljøfirmaet BioLiving og Østerbro 
Helsekost og Rehabiliterings Klinik. Har arbejdet med udvikling af bæredygtige produktionsteknologier siden tresserne, 
især inden for fiskeri, akvakultur og landbrug. Har solid bestyrelseserfaring. Bestyrelsesmedlem i: Forsyningsselskabet 
Nordvand, Københavnertunnelgruppen og Formand for EFA-gruppen for forebyggende giftfri indsats mod rotter. Har 
stiftet Vandforbrugerrådet. Merkur repræsentantskabsmedlem siden 2015. 
 
Opstiller til repræsentantskabet fordi 
Efter 5 års medlemskab af repræsentantskabet må jeg sige trods min aktive deltagelse i alle møder er det en uhyre lille 
indflydelse man får på bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen havde for 5 år siden ingen forventninger til os nyvalgtes aktive 
medvirken i repræsentantskabet. Dette har ændret sig lidt. Med bestyrelsens anbefaling af 2 af de 5 nye kandidater, så 
bliver der automatisk kampvalg om de resterende 3 pladser. Jeg kandiderer til den ene af de tre.  
Jeg håber på endnu en valgperiode for at påpege og udarbejde oplagte udviklingsmål. Målbarhed for miljø- og 
klimaindsatser skal fremmes. Repræsentantskabet bør nedsætte et klimamålsudvalg. De unge skal kunne købe anparter 
ikke til kr. 1810, men til kr. 452,50. Dette kræver en split af én andel i 4 andelsbeviser. Ungdommen skal have en chance 
for at aktivere klima- og miljøkampen i Merkur.  
Vores opgave i repræsentantskabet må være at vise bestyrelsen, hvilke nye veje den kan gå, dels værdimæssigt dels i 
forhold til det omgivne samfund og ikke mindst arbejde for et tættere samarbejde med andre andelskasser med lignende 
formål som vores. Det må være et krav fra generalforsamlingen at valgte medlemmer af repræsentantskabet skal 
opkvalificeres i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen skal ikke bare være selvsupplerende. Merkurs arbejdsgrundlag skal 
udvides til at omfatte en målbar klimaindsats for os alle. 
  



  

NYE KANDIDATER 
 
Anders Ehlers, Frederiksberg 
41 år. Advokat, arbejder intenst med demokratiske virksomheder og er bl.a. næstformand i Tænketanken Demokratisk 
Erhverv, i repræsentantskabet for Coop a.m.b.a., i bestyrelsen for CPH Food Space a.m.b.a., andelsboligforening, 
SuperBrugsen Nørrebrogade, museet Ulvsborg Historisk Værksted og pensionskassen P+. 
Ledelse handler om værdiskabelse - at omskabe udfordringer til synergi, at bevæge fællesskaber via strategi og at skabe 
varig værdi gennem udvikling og opbygning. Bestyrelseserfaringen spænder bredt over virksomheder, fonde, selvejende 
institutioner, fagforening, foreninger, andelsselskaber og ikke mindst finansiel virksomhed. 
Er stærkt præget af vores demokratiske kulturarv, ikke ideen om flertallets magt, men ideen om, at vi gennem fællesskab 
og samarbejde kan udvikle, opbygge og samskabe.  
 
Opstiller til repræsentantskabet fordi 
Merkur er potentielt landets vigtigste bank - central for vores samfundsudvikling - når det kommer til klima, sociale 
fællesskaber og bæredygtighed. Merkur forløser potentiale for det mere - udover konventionel tænkning. 
Den store udfordring er selvfølgelig, at Merkurs betydning i samfundet er afhængig af, at forretningen også hele tiden 
bliver stærkere. 
I mit virke har jeg kontinuerligt arbejdet med, hvordan man kan skabe konstruktivt samspil mellem forretning, demokrati 
og større formål. Det er de erfaringer og den læring, som jeg gerne vil bringe til Merkur. Jeg vil gerne bidrage til, at 
Merkur bliver stærkere som andelsforretning med klart fokus på formålet med udviklingen af et bedre samfund. 
 
Opstilles af 
Bestyrelsen 
 
Caroline Bjerglund Andersen, København 
30 år, uddannet kandidat i Folkesundhedsvidenskab og i dag sekretariatsleder i Studenterrådet ved Københavns 
Universitet. Har i de sidste seks år været frivillig aktiv i organisationen Global Aktion (tidligere Afrika Kontakt), hvor jeg 
har fordybet mig i så forskellige emner som international fiskeripolitik, handels- og investeringspolitik, og i virksomheder 
og pengeinstitutters ansvar over for menneskerettigheder. Har bl.a. samarbejdet med større danske NGOer om 
kampagner og konferencer og har i 2019 haft møder med erhvervsordførere på venstrefløjen og advokeret for bindende 
lovgivning om ansvarlig virksomheds- og investeringsadfærd. Har fået en dybdegående forståelse for de juridiske 
aspekter ved pengeinstitutters ansvar i en samtid, hvor bl.a. klima og menneskerettigheder er under pres, og fortsætter 
arbejdet med at presse på over for politikerne for at indføre den nødvendige lovgivning. 
 
Opstiller til repræsentantskabet fordi 
Jeg valgte i sin tid netop Merkur som min bank og sted at investere mine penge, da jeg synes, I tager jeres 
samfundsansvar alvorligt. I skiller jer ud som en bank, der vil noget andet og i mine øjne langt mere visionært, end de 
fleste andre danske banker. I giver folk med små eller store formuer mulighed for at investere deres penge efter 
princippet "do some good" og ikke kun "do no harm". Det er drønvigtigt, at aktører som Merkur skubber i den rigtig 
retning i en ellers konservativ og fodslæbende bankverden. I giver også mennesker uden formuer mulighed for at gøre 
bare en lille forskel. Det gør I, når I tilpasser lånemuligheder og kontotyper til de brændende platforme, som verden står 
over for fx i form bedre lånemuligheder til køb af en elbil eller oprettelse af en støttekonto, så folks penge kan gøre gavn, 
mens de står i banken. 
Jeg vil gerne være en del af repræsentantskabet for at presse på for, at Merkur fortsætter deres ambitiøse og ansvarlige 
virke og for at være ambassadør for Merkur udadtil - også over for unge mennesker, som er ofte uhyre bevidste om 
klimakrisen og behovet for handling, og som leder efter pengeinstitutter, som gerne vil være primus motor for den grønne 
omstilling. Kooperative og visionære pengeinstitutter er desværre en mangelvare, og derfor er det endnu vigtigere end 
før, at Merkur viser danske pengeinstitutioner, at der er alternativer. 
 
Opstilles af 
Andreas Jørgensen 
 
Lars Engmark, Søborg 
50 år, økonomi- og souschef Dansk Ornitologisk Forening (DOF) - BirdLife Denmark. Masterstudier indenfor ledelse og 
økonomi samt udviklet kompetencer indenfor, FN Verdensmål, innovationsledelse, strategi, NGO-ledelse, IT m.v. 
Har været ansat som leder i Dansk Ornitologisk Forening siden 1997 og haft ansvaret for økonomi, medlemsservice og 
DOFs butik. Før det været ansat i et departement i staten, hvor han arbejdede med økonomi. Har været med til at 
kapacitetsopbygge BirdLife International’s samarbejdspartnere i Nepal, Kenya, Tanzania og Uganda. Stået for en 
gennemgribende renovering af Fuglenes Hus samt synliggørelse af DOFs og BirdLifes værdier. Arbejder tæt sammen 
med DOFs bestyrelse og ledelse. 
Har stået for skift til Merkur Andelskasse for Dansk Ornitologisk Forening og Fugleværnsfonden (ejer af 22 natur-
reservater i Danmark) herunder etisk og grøn investeringsstrategi samt pensionsordning for medarbejderne. I 2018 
udvikling i samarbejde med leverandør af nyt CRM-system (medlemssystem) for DOFs medlemmer herunder ”min side”, 
hvor medlemmerne kan rette i deres personlige data. 
 



  

Opstiller til repræsentantskabet fordi 
Jeg opstiller til repræsentantskabet fordi jeg står 100% indenfor Merkurs værdigrundlag og troværdighed. Jeg mener, at 
det er gennem etiske og grønne investeringer, at vi skal ændre verden. Jeg tror, at jeg med mine kompetencer og 
værdier kan være med til at påvirke Merkur i en positiv retning. 
 
Opstilles af 
Marianne Fischer 
 
Lars Lundbye, København 
54 år. Uddannet Executive MBA (2004), kandidatuddannelse i litteratur og filosofi (1997) og har omfattende forskning i 
innovation og fællesskab bag sig. Gift med Roxana Kia og har tre børn, og bosat på en husbåd i København. Lars 
Lundbye er stifter og kreativ direktør i Almenr, der bygger bofællesskaber baseret på kooperative principper i Danmark 
og Sverige. Almenr har Merkur som bank og bygger bl.a. bofællesskabet Krake med finansiering fra Merkur.  
Visionær entreprenør og innovator med over 25 års engagement i fællesskabsbaserede virksomheder – både som seriel 
iværksætter, investor og som strateg for store og små organisationer. Lever og ånder for at sætte mennesker fri til at 
samskabe mere sociale og bæredygtige produkter, virksomheder og samfund. Han har innoveret på tværs af industrier 
og skabt et massivt globalt netværk og felterfaring i ejendomsindustrien, cleantech og digitale medievirksomheder, 
forskningsinstitutioner, og startups inden for især spil og design. Undervejs har Lars skabt flere succesfulde 
virksomheder, investeret som business angel og sidder i bestyrelser, tænketanke og advisory boards i kultur- og 
designvirksomheder.  Lars er, udover Almenr, bl.a. medstifter af konsulenthuset Workz, den bæredygtige 
modevirksomhed Ecouture og 3XNs bæredygtige designvirksomhed GXN, og har bl.a. hjulpet Samsø Energiakademi og 
Grundfos med deres internationale strategier for samskabelse og bæredygtig vækst. 
Han har skrevet flere bøger og underviser på internationale MBA-programmer i samskabelse og fællesskaber, herunder 
fast på CBS Executive. Lars har en bred horisont – fra kooperativer, moderne arkitektur, big data, sociale medier, 
finansielle styringsredskaber og akademiske ledelsesteorier, til billedkunst og mentaltræning. På proces-siden besidder 
Lars en veludviklet og gennemtestet værktøjskasse til brugerinddragelse fra sit virke i Workz, sit akademiske arbejde og 
ikke mindst Almenr. 
 
Opstiller til repræsentantskabet, fordi. 
Jeg takker ja til opstilling til repræsentantskabet, fordi jeg ser store muligheder for at udvide Merkurs virke indenfor 
erhvervsvirksomheder, ved at samtænke nye teknologier med Merkurs grundlæggende kooperative platform, erfaring og 
værdier. Jeg vil gerne bidrage til at udvikle banken, der, som en af de eneste tilbageværende nonprofit andelskasser, har 
en unik position til at fremme et både nødvendigt og attraktivt nyt fællesskabs-baseret erhvervsliv. Jeg vil kunne gøre en 
forskel indenfor udvikling af nye finansielle produkter, nye markeder og innovative samarbejdsflader, der bygger på 
Merkurs grundlag og gør banken til et endnu større kraftcenter for kooperativ finansiering. 
 
Opstilles af 
Bestyrelsen 
 
Mette Taja Rahbek Nielsen, Odense   
44 år. Uddannet socialpædagog i 2018, arbejder på et kollegie i Nyborg. Har gennem uddannelsen været studiepolitisk 
aktiv i diverse studenterråd, Pædagogstuderendes Landssammenslutning samt studenterrepræsentant i UCL’s 
bestyrelse. Derudover har hun siddet en periode som tillidsvalgt i Socialpædagogerne Kreds Lillebælts bestyrelse.  
Mette har siden 2015 været aktivt medlem af Alternativet og været opstillet til kommunal -og folketingsvalg. Herigennem 
har Mette opnået relevante kompetencer og indsigt i arbejdet med de 3 bundlinjer samt medlemsinddragelse.  
Mette blev i efteråret 2018 valgt ind i Energi Fyns repræsentantskab med 2. flest stemmer i hendes lokalområde.  
Oprindelig kommer Mette fra en 20-årig baggrund i restaurationsbranchen i både ind -og udland. Hun har boet i New 
Zealand i 8 år, hvoraf de seneste 2 år blev brugt på et karriereskift, hvilket lagde kimen til et gensyn med Danmark i 
2014. 
 
Genopstiller til repræsentantskabet fordi 
Vi har alle et ansvar for vores klodes fremtid og dette ansvar ønsker jeg at påtage mig ved at udbrede kendskabet til 
Merkur, bæredygtig bankvirksomhed og arbejdet med de tre bundlinjer. I min optik er andelsbevægelsen et yderst vigtigt 
redskab til at ændre vores forbrugsvaner også indenfor privat - og erhvervsøkonomien. Grønne investeringer er den nye 
måde at brande sig og skabe bæredygtig vækst på. Og her mener jeg Merkur skal være markedsførende. Jeg er 
pragmatiker og aktivist og mine styrker ligger i medlemsinddragelse og oplysning / kampagnearbejde.  
Det glæder mig at Merkur oplever en stor kundetilgang, for det beretter om viljen til ændring. Derfor er ekspeditionstiden 
afgørende, især for et andelsselskab som Merkur, hvor det er os andelshavere der tegner fremtiden. Noget andet der 
ligger mig meget på sinde er tilgangen til foreninger. Mange, især nystartede, foreninger har ingen eller meget lidt 
økonomisk råderum. Dem mener jeg også vi skal give muligheden for en bæredygtig økonomi, men pt. er Merkur meget 
dyr hvilket er en lukket dør for mange foreninger. Det synes jeg ikke ligger i tråd med andelstanken og det vil jeg meget 
gerne være med til at finde løsninger på. 
 
Opstillet af 
Mira Issa Bloch, Eva-Pernille Naserian Poulsen, Rasmus Vestergaard Madsen, Jacob Gramm Gren 



  

BILAG 2 
 
 

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER M.M. 
 
MERKURS GENERALFORSAMLING DEN 4. APRIL 2020 
 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING PUNKT 7 BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG 
 
Bestyrelsen foreslår følgende TRE ændringer af Merkurs vedtægter (ændringer er markeret med rød og kursiv): 
 
 
Ændring af § 3 (indlån) 
 
Nuværende ordlyd af § 3: 
 
§ 3 Den enkelte indskyder kan fremsætte ønske om at få sit indskud udlånt til bestemte almennyttige initiativer. Den 
endelige afgørelse herom træffes af bestyrelse og direktion. 
 
Forslag til ny ordlyd af § 3: 
 
§ 3 Ophævet. 
 
Begrundelse 
Bestemmelsen foreslås ophævet, idet bestemmelsen ikke længere anvendes. 
 
 
Ændring af § 12, stk. 1 (Ændring af fuldmagtsreglerne som følge af lovgivning på området) 
 
Nuværende ordlyd af § 12, stk. 1: 
 
§ 12 Stk. 1. En andelshaver kan møde med en skriftlig og dateret fuldmagt fra en anden andelshaver og afgive stemme 
for denne. Ingen kan møde med fuldmagt fra mere end een. Dog kan bestyrelsen modtage fuldmagt fra et ubegrænset 
antal andelshavere. En fuldmagt har kun gyldighed til een generalforsamling. 
 
Forslag ny ordlyd af § 12, stk. 1: 
 
§ 12 Stk. 1. Andelshavere har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmægtigen skal fremlægge 
skriftlig, dateret fuldmagt. Andelshavere og deres fuldmægtige kan møde på generalforsamlingen sammen med en 
rådgiver. En fuldmægtig, der møder på vegne af flere andelshavere, kan stemme forskelligt på vegne af de forskellige 
andelshavere. 
 
Andelshavere kan desuden give fuldmagt til bestyrelsen. 
 
Begrundelse 
Merkurs nuværende fuldmagtsbestemmelse ift. afstemninger på generalforsamling er ikke længere i overensstemmelse 
med lovgivningen på området (selskabsloven). På denne baggrund forslås bestemmelsen i vedtægterne ændres, sådan 
at bestemmelsen er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i selskabsloven. 
   
 
Ændring af § 19, stk. 1 (tegningsregler) 
 
Nuværende ordlyd af § 19, stk. 1: 
 
§ 19 Stk. 1. Andelskassen tegnes af 
 
enten to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør 
eller to direktører i forening. 
 
  



  

Forslag ny ordlyd af § 19, stk. 1: 
 
§ 19. Andelskassen tegnes af  
 
5 af bestyrelsens medlemmer i forening eller  
af et direktionsmedlem i forening med et medlem af bestyrelsen eller 
af to direktionsmedlemmer i forening 
 
Begrundelse 
Sammenlignet med andre pengeinstitutter er Merkurs tegningsregler lidt løse, forstået således at der kun skal få 
personer til at tegne Merkur, særligt i forhold til bestyrelsen. I forlængelse af den udvikling Merkur har gennemgået, både 
ift. det forretningsmæssige og det organisatoriske, foreslås tegningsreglerne revideret i forhold til den personkreds og 
forening af personer, som kan tegne Merkur. 
 

  



  

Bilag 3 
 
 

FULDMAGT 
 
TIL BRUG VED ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MERKUR ANDELSKASSE 
LØRDAG DEN 4. APRIL 2020, CENTRALVÆRKSTEDET - VÆRKMESTERGADE 9, 8000 AARHUS C 

 

Er du forhindret i at møde op på generalforsamlingen, kan du 

• enten udfylde denne fuldmagt og give den til en person, der har mulighed for at møde op 

• eller indsætte Merkurs bestyrelse som fuldmagtshaver og sende fuldmagten til Merkur via linket 

www.merkur.dk/fuldmagt eller pr. post til Merkur Andelskasse, Bispensgade 16,1., 9000 Aalborg, att. 

Økonomi. Bestyrelsen træffer på et forudgående bestyrelsesmøde beslutning om, hvordan der stemmes 

med fuldmagter givet til bestyrelsen. 

 

UNDERTEGNEDE 

CPR. nr./CVR nr.:  ____________________________________________________________  

Navn:  _____________________________________________________________________  

Adresse:  ___________________________________________________________________  

 

der er andelshaver i Merkur Andelskasse, giver herved fuldmagt til at stemme på mine vegne på 

ovennævnte generalforsamling. 

 

Fuldmagten gives til enten (sæt ét kryds) 

  Merkurs bestyrelse – eller 

 Navn:  _____________________________________________________________________________  

 Adresse:  ___________________________________________________________________________  

  

 

 

________________, den     /     2020  ________________________________________________________  

         (underskrift) 


