
Forslag til ændringer af DASAIM’s vedtægter 

stillet af Mogens Kim Skadborg, Niels Anker Pedersen og Morten Brinkløv 

§ 3, stk. 2, generalforsamlingens dagsorden pkt. 6 ændres fra:  

”6. Regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent” 

til 

”6. Regnskab og budget, herunder de interne revisorers beretning og fastsættelse af kontingent” 

§ 3, stk. 2, generalforsamlingens dagsorden pkt. 13 ændres fra: 

”13. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant 

til 

”13. Valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant” 

§ 3, stk. 11, 1. sætning ændres fra: 

”For alle valgte gælder, at valgperioden er to år.” 

til 

”For alle valgte gælder, at valgperioden er to år. Det gælder dog ikke for de interne revisorer og 

revisorsuppleanten, der vælges for ét år ad gangen.” 

§ 4, stk. 2, 1. sætning, ændres fra: 

”Stk. 2: Alle udvalg arbejder efter et kommissorium godkendt af bestyrelsen.” 

til 

”Stk. 2: Alle udvalg og selskabets interne revisorer arbejder efter et kommissorium godkendt af 

bestyrelsen.”     

§ 5, stk. 3, 2. sætning, ændres fra: 

”Regnskabet forelægges på generalforsamlingen, revideret af to af generalforsamlingen valgte 

revisorer.” 

til 

”Regnskabet forelægges på generalforsamlingen, revideret af en uafhængig statsautoriseret revisor 

samt to interne revisorer valgt på det forrige års generalforsamling.” 

 

Begrundelsen for forslagene er følgende: 

I DASAIM’s vedtægter er revision af selskabets regnskaber kun nævnt sporadisk to  steder. Dels i § 3, 

stk. 2, hvor det af generalforsamlingens dagsordens pkt. 13 fremgår, at der skal være ”Valg af 2 

revisorer og en revisorsuppleant.” Dels i § 5, stk. 3, 2. sætning, hvoraf det fremgår, at ”Regnskabet 

forelægges generalforsamlingen, revideret af to af generalforsamlingen valgte revisorer.” 

Samtidig fremgår det ikke af vedtægterne, at der skal foretages en ekstern revision ved en uafhængig 

statsautoriseret revisor, selv om dette faktisk har været tilfældet i en årrække. I betragtning af størrelses-

ordenen og kompleksiteten af selskabets regnskaber, bør det fremgå af vedtægterne, at der udover den 

interne revision altid skal foretages revision af regnskaberne ved en uafhængig statsautoriseret revisor. 

Der foreligger i de gældende vedtægter heller ikke noget krav om et kommissorium for de interne 

revisorers virke. Det fremgår således ikke, hvornår og under hvilke omstændigheder revisionen bør 

foregå, hvilke konkrete opgaver og rammer, der er for revisionen, hvilke forventninger og krav der 

stilles til revisorerne og deres afrapportering, og hvorledes afrapporteringen, herunder de kritikpunkter, 

bemærkninger og anbefalinger revisorerne evt. måtte have, skal formidles til medlemmerne. 

Baseret på disse kendsgerninger, og de erfaringer der er opsamlet gennem de sidste mange år omkring 

betingelserne og vilkårene for de interne revisorers arbejde, er der et stærkt behov for en formalisering 

og præcisering af rammerne og vilkårene for revisionen af selskabets regnskaber i form af en 

tydeliggørelse i vedtægterne af selskabets revisionspraksis herunder også at revisorernes arbejde skal 

tage udgangspunkt i et kommissorium fastlagt af bestyrelsen evt. efter høring af revisorerne. 


