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Dagsorden 

 Valg af dirigent 

 Underslæbssagen 

 Valg af kasserer 

 Eventuelt 



Dirigent 

 Bestyrelsen foreslår Bent Hansen, Fuglagervej 



Underslæbssagen 

 Foreningens tidligere kasserer har begået underslæb 

 Foregået fra 2005 indtil sommeren 2014 

 Samlet beløb godt 370.000 kroner 

 Han har erkendt underslæbet og indgået aftale om 
tilbagebetaling 

 Afgik ved døden inden betaling blev effektueret 

 Der er indgivet krav mod boet, forventes afsluttet i løbet 
af nogle uger 



Hvordan foregik det? 

 Udbetalinger fra foreningens bankkonto til sin egen 
bankkonto, eller kontant 

 Bogført som regninger fra håndværkere eller indkøb 

 Kontoudtog fra bank har plausibel posteringstekst 

 Kun detaljerede oplysninger i bank afslører fakta 

 Ingen har haft nogen mistanke 

 Familien har ikke været indblandet eller kendt til det 



Eksempel 



Hvad så bestyrelsen og revisor? 



Opklaringen 

 Juli-september: Undren over regnskab 

 23/9: Spørgsmål til regnskab – beder om at se bilag 

 29/9-1/10: DTK udleverer bilag for 2014 og går af 

 1/10-20/10: Kontoudtog og fakturaer tilbage til 2007 
fremskaffes. Skaffer adgang til netbank. 

 20/10: Første tegn på underslæb dukker op 

 23/10: Bekræftelse – 4 fakturaer for 100.000 er falske 

 24/10-9/11: Undersøger 10 år tilbage 

 10/11: Advokat kontakter den tidligere kasserer 

 11/11: DTK indrømmer underslæb og aftaler tilbagebetaling 

 15/11: Meddelelse om at DTK er afgået ved døden 

 



Hvad gik galt? 

 En person havde for let spil – for mange roller 

 Bestyrelsen førte ikke kontrol med bogføring, bilag og 
betalinger 

 Revisorer kontrollerede kun oversigter og 
kassebeholdning, ikke bilag 

 Der blev ikke tegnet en underslæbs-forsikring 



En mand – mange funktioner 

 Medlem af vejudvalg – bestiller arbejdet 

 Kasserer – modtager og betaler regninger 

 Eneste person med adgang til bogføring 

 Eneste person med adgang til bankoplysninger 

 Udarbejder regnskab og kontooversigter 



Hvad gør bestyrelsen nu? 

 Adskilte funktioner - bestilling, betaling, og kontrol 

 To personer har adgang til bank 

 Ekstern revisor 

 Ny kontoplan med mere relevante konti 

 Forretningsorden med regler for bilagshåndtering 

 Underslæbsforsikring 

 



Konklusion 

 Der er begået underslæb for godt 370.000 kroner 

 Primær fokus: Undgå økonomisk tab for foreningen 
Vi forventer at få hele beløbet dækket af boet 

 Sekundært: Alle skal kunne komme videre efter sagen 
Det lykkedes desværre ikke 

 Flere tiltag for at det ikke kan ske igen 

 Chokerende oplevelse for alle 



Spørgsmål ? 



Valg af ny kasserer 

 Når kassereren fratræder i utide, skal der vælges ny 
kasserer på næste generalforsamling 

 Kassererens valgperiode løber til marts 2016 

 Jacob Quottrup blev konstitueret som kasserer 9/10 

 Er villig til at fungere som kasserer resten af perioden 



Eventuelt 



Tak for i aften 


