
 

Bemærkninger fra intern kritisk revisor for 
regnskaberne 2018-19 

 

Jeg har som intern kritisk revisor i hele perioden, haft mulighed for at følge 

regionsbestyrelsens arbejde gennem dagsordner og referater fra deres møder 
afholdt i perioden.  

 
Jeg har modtaget regnskab for 2018 og 2019 med regnskabsbemærkninger.  

 
Jeg skal som intern revision ikke forholde mig til regnskabsførelse og 

bilagskontrol, men har derimod som opgave at tilse, at den besluttede 
aktivitetsplan fra sidste generalforsamling bliver udmøntet i 

Regionsbestyrelsens arbejde for perioden.  

 
Regnskaberne for 2018 og 2019, viser et mindre overskud i de 2 år på samlet 

6152 kr. 
 

Det kan ved gennemgang af regnskaberne konstateres, at der i begge år er 
brugt lidt mere end der var budgetteret med til medlemsaktiviteter, hvilket er i 

tråd med aktivitetsplanen. 
 

På sidste generalforsamling, blev det besluttet, at aktivitetsplanen for 
Regionsbestyrelsens arbejde 2019-20 skulle have fokus på: 

• Arbejdsmiljø  
• Samarbejde DS og SDS 

• Medlemsarrangementer – med fokus på ”for medlemmer af medlemmer” 
• Investeringsstrategi i socialt arbejde 

• Stærke klubber og fællesskaber 

• Privat ansatte 
• Synlig regionalbestyrelse 

 
Af regnskabet for 2019, fremgår det, at der har været brugt mindre end 

budgetteret til de generelle medlemsaktiviteter, mens der har været brugt 
mere til klubtilskud og medlemsrettede aktiviteter. Flere midler er således 

kommet tættere på det enkelte medlem, hvilket er helt i tråd med, at der 
skulle være fokus på ”medlemsarrangementer for medlemmer af medlemmer” 

og specielt ”Stærke klubber og fællesskaber”. 
 

Den kritiske revision vurderer, i forhold til gennemgang af regnskaberne, at 
pengene er blevet brugt i tråd med aktivitetsplanen og dermed efter 

medlemmernes ønsker.  
 



I forhold til halvårsregnskabet for 2020, har der foreløbigt ikke forholdsvist 

været brugt de budgetterede midler til medlemsaktiviteter, men dette skal 
også ses i forhold til de mange aflysninger og online arrangementer som 

Corona situationen har foranlediget. 
 

Med disse bemærkninger indstilles regnskabet til godkendelse. 
 

 

september 2020 
 

 
Knud Peter Jensen 

Kritisk revisor 


