
Til Generalforsamlingen i Foreningen for Godt Naboskab – Underup og 

omegn. 

 

Som valgt til revisor meddeler jeg hermed, at jeg ikke kan godkende det forelagte årsregnskab. Regnskabet 

er særdeles mangelfuldt. Da jeg ikke er uddannet revisor, kan jeg ikke betragtes som fagmand, men jeg vil 

alligevel betegne regnskabet som stærkt kritisabelt. Ved sidste generalforsamling påtalte jeg, at jeg i år 

forventede en væsentlig bedre kvalitet, hvilket slet ikke er tilfældet. 

Hermed nogle eksempler, som ikke skal ses som fyldestgørende, da jeg forventer, der kan findes yderligere 

fejl og mangler: 

1. Jeg modtog regnskabet til gennemgang søndag den 18.02.2018 kl. 21.03. Det er ikke tids nok til at 

kontrollere det. 

2. I e-mailen sammen med regnskabet stod der: ”Hermed regnskab for 2017. kontoudtoget kan godt 

være noget forvirrende pga det også indeholder tryg landsbyprojekt. Regnskabet dertil skal først 

afsluttes til maj/juni. Har du spørgsmål så mail endelig. Hvid ud kan godkende det vil du så tage en 

underskrevet udgave med på torsdag hvis du kommer til generalforsamling?”          Et godkendt 

regnskab bør/ skal fremlægges på en generalforsamling. 

3. Jeg synes, det er på grænsen til at være kriminelt at blande noget ind i regnskabet, som ikke hører 

til foreningen, eller gør det? Gør det, så skal det med i regnskabet. Gør det ikke, så skal det helt ud 

af konto og regnskab. Jeg er af den overbevisning, at kommer kommunen på revision angående de 

100.000,- kr, så kan de forlange pengene tilbage. 

4. Der er forelagt en kvittering på 400,- kr, som er oplyst til at være en omkostning i forbindelse med 

sommerfesten og en del af et beløb på 4.371,18kr. Dette er ikke korrekt. De 4.371,18 kr er følgende 

beløb lagt sammen: 89,88 kr ABC, 781,18 kr Rema og 3500,00kr Brugsen.  

5. Man har ladet kassebeholdningen indgå i regnskabet som en indtægt uden at modregne 

startkassebeholdningen. 

6. Diverse salg 4114,25 kr. Kassebeholdning 100,- kr. Man har betalt kontant 600,- kr for leje af stole 

og borde. Hvor er resten af pengene? 

7. Der er ikke lavet nogen periodeafgrænsning. Har modtaget følgende tekst: ” 274,80 er drikkevare til 

gårdbesøg dog først udbetalt til Rasmus efter nytår” 

8. Jeg har efterspurgt en kvittering på Bgs Hjemmeside 5.625 kr. Har intet modtaget. 

I det tilfælde, at kommunen forlanger pengene tilbage på grund af et fejlbehæftet og mangelfuldt 

regnskab, bliver det medlemmerne opgave at dække de 100.000,- kr, der er brugt eller vil blive brugt! 

Revisor 

Finn Melgaard, Degnemosen 5, 8740 Brædstrup 

22.02.2018 

  

 


