
BERETNING FRA KASSEREN TIL DASAIMS ÅRSREGNSKAB 2013/2014 
 
Til Generalforsamlingen 2013 fremlagde Bestyrelsen en dyster prognose for DASAIM´s fremtidige 
økonomiske situation i fald der ikke blev ændret kurs. Tendensen over de seneste år, med nedgang i 
annonceindtægter, færre sponsorer og et øget udgiftspres på Selskabets likvide midler, gav anledning til 
bekymring for hvor længe Selskabet havde økonomi til at fortsætte som hidtil.  På denne baggrund vedtog 
GF2013 en kontingentstigning for medlemmerne, samt at egenbetalingen for deltagelse i årsmødet 2014 og 
festmiddag blev forøget for hver enkelt deltager. 
 
DASAIM vedtog på GF 2012 at investere noget af Selskabets egenkapital og efter en lidt hård start hvor 
tabet var større end investeringen har det første halvår i 2014 givet et glimrende afkast. 
 
Bestyrelsen og udvalgene har reduceret antallet af møder og indskærpet, at fortæring holdes på et 
minimum. Dette har reduceret omkostningerne til afholdelse af møder betragteligt. Bestyrelsen er dog 
vidende om, at der lægges et stort arbejde og mange frivillige timer i at producere guidelines og nationale 
rekommandationer i alle udvalg.    
 
DASINFO er ikke længere at finde som et trykt tidsskrift, men er derimod udkommet som en dynamisk 
hjemmeside. Denne beslutning blev allerede taget på GF2012 og det har været en stor opgave at finde de 
rette udbydere til den rette pris til at løse denne opgave. Det har været en større engangsudgift for 
foreningen i dette årsregnskab, at overgå til dette medie, men det vil forhåbentlig være en økonomisk 
gevinst for selskabet fremover, idet udgifterne til at drive hjemmesiden forventes at være betragtelig 
reduceret i forhold til et postomdelt tidsskrift. 
 
Den dyster prognose for dette årsregnskab er blevet mindre dyster, men er dog stadig endt i et underskud 
for Selskabet på -211.109 kr. Og Selskabets egenkapital ender således på 1.986.039 kr.  
 
Bestyrelsen vil anbefale GF2014, at fastholde sidste års vedtagne medlemskontingent, endvidere ønsker 
Bestyrelsen at GF2014 giver tilladelse til at investere yderligere 1.000.000 i aktier og obligationer. 
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