
  Frederikshavn den 20. marts 2022 

Kassererens årsberetning 
Da jeg ikke er i stand til at deltage i dette års generalforsamling grundet et andet arrangement, som jeg ikke 

kan melde fra til, har jeg bedt Mia læse dette op   

I 2021 er foreningen gået over til et nyt opkrævningssystem af kontingent, som gjorde, at medlemmerne 

ikke længere blev trukket én gang om året og til at beløbet bliver trukket hver måned. Det har desværre 

gjort, at der er en del medlemmer, der er faldet fra, da vi skiftede system. Vi så faldet i november 2021, 

hvor medlemstallet her faldt med 33 medlemmer, og så var der et fald igen fra december til januar 2022 på 

14 medlemmer. Dog er der kommet nye medlemmer til hver måned men i alt har vi tabt en del medlemmer 

undervejs.  

Indtægter: 

Foreningen havde indtægter på medlemskontingent på 27.574 kr. i 2021 (se noter 1 på side 11)  

Foreningen har fået tilskud på i alt 142.781 kr. (se note 2 på side 11). Tilskuddene er fordelt på Driftstilskud 

(dette tilskud er faldet fra 113.089 kr. i 2020 til 91.957 kr. i 2021) samt Aktivitetspulje på 50.824 kr.  

Det vil sige, at der har været indtægter i alt for 170.805 kr.  

Udgifter:  

Samlet set har der været udgifter for i alt 175.723 kr. som består af honorarer 14.500 kr. og andre eksterne 

omkostninger 161.223 kr. (andre eksterne omkostninger dækker bl.a. over kursusudgifter, transport, 

abonnement (til computerprogrammer) og konsulentløn samt regnskabsassistance. Se note 3 på side 11)  

Dette giver et underskud på 4.918 kr. Dertil kommer finansielle omkostninger på 4.427 kr. (se note 5 på 

side 12) og derved er det samlede underskud på 9.345 kr.   

Bemærk, at der i 2022 også skal tilbagebetales 21.500 kr. fra aktiviteter, der ikke er blevet gennemført i 

2020. Se note 7 side 12  

Der er brugt 21.569 kr. til regnskabsmæssig assistance fra Deloitte. Pengene er brugt til bogføring af 2019 

og 2020 regnskabet hos Deloittes regnskabsafdeling.   

I regnskabet fremgår feriepenge fra år 2020 og 2021. Jeg har skrevet med den gamle kasserer og han siger, 

at feriepengene allerede er udbetalte (før 2019), men der er ingen dokumentation for dette (grundet 

bankskifte og manglende bilag). Deloitte foreslår, at de skal blive stående i regnskabet i 5 år fra år 2020 for 

en sikkerheds skyld, hvor efter de kan slettes af regnskabet.  

Tak: 

Jeg vil hermed takke af som kasserer i Forældre og Fødsel. Der var en stor opgave, jeg fik overdraget i 

oktober 2020. Der har været mange bump på vejen i de 18 måneder, hvor jeg har haft posten. Det har også 

været lærerigt og spændende, og jeg har fået kendskab til en helt ny verden indenfor dét Forældre og 

Fødsel arbejder med. 
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Jeg overtog et regnskab der ikke var passet ret godt på - ingen bilag, intet bogført to år tilbage, og der var 

ikke ansøgt om de tilskud der var nødvendige for foreningens drift. Nu er der styr på alle bilag og 

ansøgninger, så nu kan jeg med sindsro give posten videre til den nye kasserer    

Jeg ønsker foreningen alt det bedste i fremtiden.  

Med venlig hilsen 

 

 Birgitte Eiersted 


