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Bestyrelsens redegørelse vedr. foreningens tidligere kasserer

Baggrund
Bestyrelsen har den 15. november med stor sorg modtaget beskeden om at foreningens 
tidligere kasserer gennem 22 år er gået bort.

Bestyrelsen har hen over efteråret afdækket at den tidligere kasserer i flere år har begået 
underslæb mod foreningen. Bestyrelsens fokus gennem hele forløbet har primært været at 
sikre foreningen mod et tab som følge af underslæbet, men også at forsøge at finde en 
løsning som gjorde det muligt for begge parter at komme videre efter sagen var slut - både 
foreningen og den tidligere kasserer. Derfor valgte vi at indgå en aftale med den tidligere 
kasserer om tilbagebetaling af beløbet, i stedet for at indgive en politianmeldelse. 

Da den tidligere kasserer underskrev vores aftale den 11. november, håbede bestyrelsen 
at sagen var afsluttet på rimelig vis for alle parter. Derfor er det trist at den i stedet er endt 
på denne måde. Bestyrelsen forventer dog at få hele beløbet udbetalt fra boet, når det er 
gjort op.

Sagens forløb
I løbet af sensommeren 2014 undrede to bestyrelsesmedlemmer sig over nogle ting i 
foreningens regnskab. Dels at indtægten fra fastelavnsarrangementet i marts ikke var 
bogført inden et bestyrelsesmøde i september. Og dels at beløbet for ”Honorarer” i 
regnskabet for 2013 ikke stemte med de enkelt-beløb, der står i noten for den pågældende 
post (note 6 i regnskabet). Det var heller ikke klart hvordan honorar-beløbet stemte 
overens med de beløb, vi hver især havde fået udbetalt i 2013.

På et bestyrelsesmøde den 23/9 blev der spurgt ind til disse poster, hvilket gav anledning 
til en usædvanligt ophedet diskussion. Kassereren redegjorde i dagene efter for nogle af 
tallene, men på et opfølgende møde den 29/9 bad bestyrelsen alligevel om at se nogle 
regnskabsbilag igennem. Kort efter at disse var udleveret, valgte kassereren at trække sig 
den 1/10.

To dage senere får formanden overdraget foreningens papirer, kassebeholdning mm, men 
ingen af de tidligere års regnskabsbilag. Disse er ikke blevet gemt efter at regnskabet er 
blevet godkendt på generalforsamlingen, så der findes kun bilag for 2014.

Den 9/10 konstitueres en ny kasserer, bogføring og bilag for 2014 gennemgås af 
foreningens revisor, og kassebeholdning samt bank-indestående kontrolleres – det 
stemmer med bogføringen. Bestyrelsen beslutter dog at lade en ekstern revisor gennemgå 
tallene for at undgå mytedannelser om alt nu var foregået ”efter bogen”. Den pludselige 
afgang kunne jo let starte den slags rygter.

På dette tidspunkt har bestyrelsen ikke adgang til foreningens bankkonto i Danske Bank, 
og kan derfor ikke se detaljer i posteringer på bankkontoen. På grund af en meget 
langsom og omstændelig sagsbehandling får formanden og den nye kasserer først 
adgang til bankkontoen den 20/10. Her opdager de hurtigt nogle posteringer, som vækker 
bekymring: To regninger fra december 2013 for hhv. tømning af kloakker og for 
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vejreparationer er blevet udbetalt direkte til den tidligere kasserers konto, i stedet for til de 
pågældende firmaer – det er en samlet udbetaling på knapt 50.000 kroner. To andre 
posteringer som vedrører skat for i alt godt 6.000 kroner er ligeledes udbetalt til den 
tidligere kasserer i stedet for at blive indbetalt til SKAT.

Med hjælp fra de firmaer, der arbejder for foreningen, samt materiale der rekvireres fra 
Danske Bank, bliver der over de næste to uger gennemgået betalinger og bogføring 
tilbage til 2004. Det viser at der er begået underslæb for i alt 373.440,51 igennem flere år, 
fra 2005 til 2014.

Foreningens advokat, Bjørn Nielsen fra Rialto Advokaterne, har undervejs rådgivet 
bestyrelsen. Han anbefaler at foreningen prøver at finde en ordning med den tidligere 
kasserer om tilbagebetaling af beløbet, da det i hans erfaring er den fremgangsmåde, der 
giver størst chance for at skaffe pengene tilbage. Dette stemmer overens med 
bestyrelsens eget ønske om at tilbyde kassereren en fornuftig måde at komme ud af 
miseren.

På et møde den 11/11 præsenterer advokaten forholdet og den indsamlede 
dokumentation for den tidligere kasserer med krav om tilbagebetaling, mod at foreningen 
undlader at indgive politianmeldelse. Den tidligere kasserer accepterer dette, men den 
15/11 kommer så meddelelsen om at han er gået bort. Bestyrelsens advokat har rejst krav 
mod boet, og vi forventer at få det fulde beløb derfra.

Reflektioner over forløbet
Det er klart at udgangen på forløbet giver anledning til, at vi i bestyrelsen har overvejet om 
vi er faret for hårdt frem og har sat den tidligere kasserer under for voldsomt pres. 
Bestyrelsen mener dog ikke at vi kunne have handlet anderledes – det ville være at svigte 
vores ansvar overfor foreningen at se igennem fingre med et underslæb, som det vi har 
konstateret. Og vi mener stadig at vi forsøgte at opnå den bedst mulige løsning på en 
meget trist sag.

Hvad angår de forhold, der gjorde det muligt at begå underslæb gennem flere år, kan man 
kritisere foreningens bestyrelse og revisorer på en række punkter:

• Den tidligere kasserer har haft flere roller i bestyrelsen, idet han har bestilt arbejder, 
i visse tilfælde selv udført dem, håndteret fakturaer, foretaget betalingerne, bogført 
dem, og udarbejdet regnskabet. Der har således ikke været nogen reel kontrol med 
fakturaer og betalinger. Bestyrelsen burde have grebet ind overfor disse dobbelt-
roller.

• Bestyrelsen burde tidligere have bedt om mere detaljeret indsigt i foreningens 
regnskaber, herunder detaljeret adgang til oplysninger om de større posteringer.

• Samme kritik kan rettes mod foreningens revisorer, som kun har gennemgået bank- 
og kasse-beholdning, samt opsummeringen af de enkelte konti i regnskabet – og 
ikke er dykket ned i enkelt-posteringer.

• Bestyrelsen burde have sikret at regnskabsbilag blev gemt. Foreninger er ikke 
omfattet af bogføringslovens regler om at regnskabsmateriale skal opbevares i 5 år 
da vi ikke er erhvervsdrivende, så det er op til foreningen hvor længe bilag skal 
gemmes.
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• Foreningens vedtægter tilsiger at foreningens kasserer skal være dækket af en 
kautionsforsikring (også kaldet underslæbsforsikring). Dette er ikke blevet overholdt 
– foreningen har ikke haft en sådan forsikring, og dermed har foreningen været 
udsat for en økonomisk risiko.

Bestyrelsen har taget flere initiativer for at det ikke kan ske igen:

• Bestyrelsen er ved at indføre en forretningsorden, som fastlægger hvilke opgaver 
og kompetencer de forskellige funktioner i bestyrelsen har. Her lægger vi vægt på 
at undgå dobbelt-funktioner når der er økonomi involveret, f.eks. må kassereren 
ikke bestille arbejder.

• Forretningsordenen fastlægger også hvordan bilagshåndtering skal foregå, bl.a. 
hvor og hvor længe bilag skal gemmes.

• Både formand og kasserer har nu fuld adgang til bank- og skatte-oplysninger og 
kan således kontrollere betalinger og skatteindberetninger.

• Bestyrelsen vil foreslå generalforsamlingen at man benytter en ekstern revisor til 
såvel bogføring som opstilling af regnskab. Der er allerede truffet aftale med 
revisionsfirmaet Redmark om ekstern revision af 2014-regnskabet, for at sikre en 
klar afgrænsning til de år, hvor der har været underslæb.

• Foreningens kontoplan vil allerede fra i år (d.v.s. 2014 regnskabet) blive ændret, 
således at det er mere klart hvad de enkelte poster i regnskabet dækker over. 
Derved er det lettere at vurdere om de har den størrelse, man skulle forvente.

• Der er anskaffet betalingskort til foreningens konti for at minimere behovet for 
kontant betaling. Kontant-kassen er derfor afskaffet.

• Bestyrelsen vil tegne en forsikring mod et fremtidigt underslæb, så foreningen i det 
mindste holdes skadesløs, hvis en lignende sag skulle opstå i fremtiden.

Disse initiativer vil være fuldt på plads inden den ordinære generalforsamling i marts.

Konklusion
Forløbet har været chokerende for hele bestyrelsen. Vi har måttet indse at en person, som 
har ydet en stor indsats for grundejerforeningen, har været hjælpsom og vellidt og som 
havde vores fulde tillid og respekt, har svigtet denne tillid og udnyttet sin position groft. Og 
til sidst har vi oplevet hvordan sådan en sag kan have tragiske konsekvenser – ikke mindst 
for den tidligere kasserers familie, som har været helt uvidende om hvad der er foregået.

Bestyrelsens fokus har været dels at undgå at foreningen skulle lide et økonomisk tab, 
dels at finde en måde for alle parter at komme videre. Den første del håber vi lykkes, den 
anden lykkedes ikke. Det er en afslutning på sagen, som vi ikke havde kunnet forestille os, 
da den begyndte.

Vanløse den 18. november 2014
På bestyrelsens vegne

Henrik Størner, formand
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