Audiologopædisk Forening
Kritisk revision af årsregnskab 2015

Ved den kritiske revision af årsregnskabet finder jeg overordnet, at bestyrelsen har forvaltet foreningens midler
tilfredsstillende. Jeg finder desuden, at budgettet for det kommende regnskabsår ser realistisk og forsvarligt ud.
Jeg har følgende kommentarer til regnskab og budget:
Indtægterne er væsentligt lavere end budgetteret, hvilket især skyldes, at indtægten fra kurset på Nyborg Strand er
lavere end budgetteret. Det er godt, at bestyrelsen er opmærksomme på dette og har valgt at budgettere mere
forsigtigt i budgettet for 2016.
Det glæder mig, at efteruddannelseskurset på Nyborg Strand i 2015 har tiltrukket et større antal deltagere end
tidligere år og derved har givet et betydeligt overskud. Bestyrelsen kan på sigt overveje, om de fortsat ønsker et
så stort overskud fra kurset, eller om de, hvis den store tilslutning til kurset fortsætter, vil sætte deltagergebyret
for medlemmerne ned.
Jeg konstaterer, at udgifterne til administration er steget. Bestyrelsen kan overveje, om der er områder, hvor der
kan spares.
Jeg konstaterer ligeledes, at foreningsudgifterne er steget markant. Dette gælder særligt ’mødeudgifter’,
’rejseudgifter i indland’, ’andre bestyrelsesudgifter’ samt ’udvalgsudgifter’. Jeg vil opfordre til, at bestyrelsen
kigger på, om der er områder, hvor der kan spares fx ift. mødeform, transportform og forplejning. Det er i denne
sammenhæng positivt at se, at bestyrelsen allerede har budgetteret med et lavere beløb på denne post i budgettet
for 2016. Desuden finder jeg det glædeligt, at Audiologopædisk Forening har valgt at støtte Ord15 konferencen.
Audiologopædisk Forening har de seneste to år fået et overskud og har igen i 2016 budgetteret med et overskud.
Ligeledes har foreningen en stor kassebeholdning. Tilsammen vidner dette om en sund økonomi i foreningen.
Bestyrelsen kan overveje, om de fortsat ønsker en formue i denne størrelsesorden, eller om midlerne kan bruges
på arrangementer, tiltag eller andet, som kan komme medlemmerne til gode.
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