
 

Svar på spørgsmål til Generalforsamlingen 2021/2022 

Vedrørende opkrævningstermin/'vedtægtsovertrædelse...' 
Torsten spurgte hvorfor Bestyrelsen/Karsten overtrådte foreningens vedtægter og opkrævede den 1 juni 
fremfor den 1 maj. 
 
Karsten skrev ud til alle i mail af 26 April, at der første ville komme indbetalingskort den 1 juni (pga 
Betalingsservice oprettelses problemer) 
 
Tidspunktet for udsendelse af opkrævning ændrer selvsagt heller ikke på betalingsperioden - som til 
orientering fortsat er 1 maj til 30 april. Næste år er opkrævning selvfølgelig sat til 1/5/2022. 
 
Der er således ikke tal om nogen, der overtræder foreningens vedtægter, men om en overgang til 
nemmere opkrævninger fremover, der forsinkede indbetalingstidspunktet med en måned - hvilket 
blev adviseret. 
 
Til gengæld har alle betalt i år, dog minus 5 ”hængere”. 
 
 
Vedrørende Aktiver afstemt mod årets resultat. 
Torsten påpegede at regnskabet var fejlagtigt med kr 1.000, som han fandt frem til ved hjælp af 'en god 
metode', som skulle være at lægge sidste års aktiviteter sammen med årets resultat, hvorved indeværende 
års aktiviteter skulle fremkomme. 
 
Med afsæt i den ‘metode’ når Torsten frem til, at der mangler kr. 1.000 for balance. 
 
På Generalforsamlingen enedes vi om at Torsten nok mente Aktiver og ikke Aktiviteter og jeg lovede et svar 
efterfølgende. 
 
Torstens metode kender jeg ikke til. Jeg har for sjov gået tilbage i årene for Langesø Plantage og kan se den 
heller ikke i tidligere år har virket som Torsten beskriver.  
 
Det er nu heller ikke det man lærer på Handelshøjskolen og den holder selvsagt ikke, når man foretager 
balance-posteringer, hvilket vi har gjort flere år i foreningen.  
 
F.eks. balanceres tilgodehavende kontingenter mod nogle forudbetalte for at holde et simpelt regnskab. De 
1.000 kroner er resultatet af en regulering af gamle restancer, der var forkert opgjort. 
 

Der er altså ingen regnskabsmæssig diskrepans....  
 
Jeg kan i øvrigt oplyse at samtlige betalinger ind/ud i år er kørt over bankkonto. Revisoren har modtaget ret 
omfattende og grundigt materiale, der post for post dokumenterer hver enkelt postering med kopi af det 
underliggende bilag) 

 

God sommer! 

Karsten 

 


