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Fra DASAIMs lægelige revisorer
Undertegnede har som lægelige revisorer gennemgået tilgængeligt materiale fra DASAIM’s regnskab.
Overordnet set må vi udtrykke tilfredshed med at det lagte budget, specielt på udgiftssiden, er overholdt.
I forhold til regnskabet er der dog to punkter vi vil gøre opmærksom på.
Medio marts hæves (bilag 549) 600.000,-kr, der overføres til investeringskontoen i Lægernes Pensionsbank. Når man så ser på LPBs afkastrapport for perioden 1. jan 2015 til 30.6.2015, side 3 fremgår det, at
der er indskudt 500.000,-kr.
Vi har ikke fået bankudskrifter fra LPB, så det fremgår måske der, men hvor de resterende 100.000, blevet
af?
Derudover må vi påpege at alle udvalg undtagen ét har begrænset mødeudgifterne væsentligt. Som det
fremgår af formandens beretning er bestyrelsen opmærksomme på at opretholdelsen af et aktivt foreningsliv fordrer en vis mødeaktivitet i udvalgene, hvorfor de meget lave udgifter i nogle udvalg skal påpeges hvis det er ensbetydende med lav mødeaktivitet. Vi må dog opfordre til at budgetoverskridelser i
den størrelsesorden som det er set i smerteudvalget er forudgået af en bestyrelsesdiskussion og når vi får
regnskabsmaterialet til gennemsyn skal der henvises til bestyrelsesreferater hvor beslutningerne er sanktioneret.
I småtingsafdelingen vil vi anføre at der, i nogle af landets kommuner, er mulighed for at virksomheder der
ikke er affaldsproducerende, kan blive fritaget for affaldsgebyr (link til KBH kommunes hjemmeside
http://www.kk.dk/indhold/fritagelse-administrationsgebyr-erhvervsaffald )
Karsten Bjerre-Jepsen
Niels Juul

06.01.2016

Svar til de lægelige revisorer
Ad 1)
Der fremlægges kontoudtog fra Lægernes Pensions Bank, hvoraf det fremgår, at der er indgået kr.
600.000,- på højrentekonto og heraf er kr. 500.000,- overført til porteføljepleje. De resterende kr.
100.000,- står på højrentekontoen.
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Ad 2)
Bestyrelsen har taget punktet til efterretning.
Det skal dog bemærkes, at flere udvalg i stigende omfang mødes via Skype og i forbindelse med, at de er
samlet i forvejen, f.eks. ved A-kurser.
Det er ligeledes taget til efterretning, at større budgetafvigelser skal foreligge dokumenteret i det materiale, de lægelige revisorer får til gennemgang i form af referat fra bestyrelsesmøde, hvor pågældende beslutning er sanktioneret.
Ad 3)
Der er af flere omgange søgt fritagelse for affaldsgebyr fra Københavns Kommune, desværre uden held.
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