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1.
Hovedstadsforeningens kasserer, Kirsten Windekilde, fortalte, at der i forbindelse med kassererskiftet efter
generalforsamlingen i 2014 viste sig nogle problemer med vores konto i den hidtidige bankforbindelse, som
er løst ved skift til Arbejdernes Landsbank. På grund af vilkårene for oprettelse af en foreningskonto i en
bank, selv for en lille forening som vores, tog det ca. 1½ år at få løst udfordringerne. I den periode, vi ikke
havde adgang til den hidtidige bankkonto, lagde bestyrelsesmedlemmer og Landsforeningen ud for at
dække Hovedstadsforeningens udgifter. Ikke alle udlæg er endnu refunderet, hvorfor primo-saldoen pr.
1.1.2015 er større end den skulle være efter regnskabsresultatet for 2014. Dette vil der blive rettet op på,
når regnskabet er godkendt.
Hovedstadsforeningen har fortsat et mellemværende med Landsforeningen vedrørende grundbidraget for
2014, som bestyrelsen forventer finder en snarlig løsning.
Når disse udestående er løst, og vi fremover kan forvente at modtage såvel grundbidrag som rådighedsbeløb (baseret på den enkelte lokalforenings medlemsrettede aktiviteter), der fremgår af budgetterne, som
er vedtaget af Landsforeningens generalforsamling, vil der være god overensstemmelse mellem
Hovedstadsforeningens indtægter og udgifter – idet vi dog ikke har en ambition om vedvarende at være
formuende.
Herefter gjorde Kirsten rede for forbruget i 2015 på regnskabets underkonti.
Preben Etwil, intern kritisk revisor, oplyste, at regnskabet ikke før var revideret, fordi den tidligere interne
kritiske revisor forlod foreningen. Preben blev valgt som ny intern, kritisk revisor på generalforsamlingen i
2016 og har som sådan gennemgået Hovedstadsforeningens regnskab og bilag for 2015. Preben har kunnet
genkende de problemer med primo-saldoen i 2015, som Kirsten har beskrevet, og han forventer, at
problemet er løst, når regnskabet for 2016 skal revideres.
Preben oplyste, at han ved gennemgangen af bilagene har fundet, at alle udgifter er afholdt efter
bemyndigelse og inden for rammerne af foreningens virksomhed, og at han med de anførte revisionsbemærkninger kunne anbefale, at generalforsamlingen godkender regnskabet.
Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.
2.
Efter debat blev følgende vedtægtsændringer godkendt :
§10
Stk.1 Hovedstadsforeningen tegnes af bestyrelsesformand og kasserer i forening.
Stk. 2 Bestyrelsen kan meddele prokura.
3.
Intet under evt.

