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Denne udtalelse er med baggrund i det udleverede regnskab for 2019. I dette regnskab fremgår 

ikke opdaterede budgettal for 2020, hvorfor vores udtalelse er med dette forbehold. Vi opfordrer 

dog bestyrelsen til at opdatere disse budgettal. 

Ved gennemgang af årsregnskabet for regnskabsåret 2019 finder vi overordnet, at bestyrelsen har 

forvaltet foreningens midler på tilfredsstillende måde.  

Vi har følgende kommentarer til regnskabet: 

Vi bemærker, at der igen i år er et mindre fald i medlemskontingent til foreningen. Årsager til dette 

kan vi ikke vide, men vil opfordre til at bestyrelsen fortsat prioriterer initiativer, der støtter med-

lemskab af foreningen. 

Vi noterer, at der er et overskud i resultatopgørelsen og vil opfordre bestyrelsen til at overveje, 

hvordan dette kan komme medlemmerne til gode.  

Gratis kurser til medlemmer kunne være en mulighed. Dilemmaet heri er, at det ofte er arbejdsgi-

verne, der så vil få denne fordel. 

Vi har som kritiske revisorer følgende forslag, som bestyrelsen kan overveje: 

1. Det kan til tider være en stor belastning at være aktiv i bestyrelsesarbejdet – ikke mindst 

fordi en del af arbejdet har at gøre med opgaver, som ligger i ’kanten’ af professionen. Her 

kan bestyrelsen aflastes ved ansættelse eller konsulentbistand fra fx en faglig relevant per-

son til afgrænsede opgaver fx undersøgelse og iværksættelse af en peer review mulighed 

for artikler til DA; undersøge interesse for sammenlægning af foreninger samt udarbejde 

forslag til, hvordan en sådan sammenlægning i praksis ville kunne se ud (med baggrund i de 

respektive foreningers synspunkter og vedtægter) osv.   

2. Betaling for peer review af artikler til DA. Dette kunne bidrage til en større interesse i at 

skrive til DA. 

3. En lukket adgang på hjemmesiden forbeholdt medlemmer, hvor artikler kan fremsøges og 

downloades.  

4. Støtte til audiologopæder til gennemførelse af lokale udviklingsprojekter. 

Endelig noterer vi os, at Ruth Öslöffs legat stadig har et indestående mindre beløb. Vi vil derfor op-

fordre bestyrelsen til at få afviklet dette efter de retningslinjer, der er foreskrevet i fundatsen.   

Årets resultat og kassebeholdning vidner samlet om, at foreningen har en sund økonomi, hvilket er 

værd at værne om.  
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