
Kommentarer fra lægelige revisorer - DASAIM regnskab 2015/2016 
 

Generelt må man som intern revisor være tilfreds med et regnskab der udviser et ikke budgetteret 

overskud. 

At både indtægter overgår det forventede og det er lykkedes at holde udgifterne ca 300.000 kr 

under budgettet må være tilfredsstillende. 

 

Der skal dog alligevel lyde en lidt kritisk røst: 

Årsmødet; som jeg læser tallene giver årsmødet et lille overskud på ca 60.000 det er så tæt på et nul 

som man kan komme, men mit spørgsmål er om den indtægt der hedder: Sponsorer, arrangementer 

også kommer fra årsmødet? Hvis det er tilfældet giver årsmødet et overskud på over 400.000 og det 

er for meget. Hvis det er korrekt bør prisen for deltagelse, i det mindste for de yngste, sættes ned. 

DASAIM’s mange udvalg har i det seneste år stort set holdt sig til det budgetterede hvilket da må 

være tilfredsstillende. De seneste års opfordring til at kombinere fremmøde med Skype og telefon 

har åbenbart båret frugt. Omvendt er det også vigtigt at der er en aktiv mødekultur og dette bør 

også understøttes af bestyrelsen (børneanæstesiudvalget). Der er selvfølgelig en forståelig mening 

med at UEMS arbejdet har et rejsebudget og at uddannelsesudvalget pga. målbeskrivelser etc. har 

en større mødeaktivitet, men flere af de andre udvalg har forskelligt mødebudget, formentlig 

betinget af historiske forhold, jeg vil opfordre bestyrelsen til at se kritisk på dette ved næste 

budgetlægning. 

 

Derudover er der følgende kommentarer: 
Uddannelsesudvalget har overskredet deres budget (kr. 30.000,-) med kr. 8.991,- næsten 30%, uden 
bestyrelsens godkendelse (jvf.vore kommentarer sidste år). 
Udgifterne til UEMS er gået fra kr. 5.073,- til kr. 12.284,- men så vidt vi kan se er der ikke indgået 
refusion fra Lægeforeningen, der plejer at være kr. 6.000,-.  
 

Niels Juul og Karsten Bjerre-Jepsen 

 

 

Svar fra DASAIMs bestyrelse 
 

Uddannelsesudvalget – budgetoverskridelse på kr. 8.991,- 
Overskridelsen på kr. 8.991,- skyldes flere poster. Dels har selskabet modtaget en regning fra DIMS 
(som lægger lokale og forplejning til mange af udvalgets møder) på kr. 4.875,- dækkende udgifter, 
afholdt i 2014 og 2015. 
 
Derudover er der øgede udgifter (kr. 4.619,- og 4536,-) forbundet med udvalgets formands 
deltagelse i ansættelsessamtalerne (HU-stillinger) i region syd og nord. Den tidligere formand boede 
privat ved disse møder (og betalte således kun transportomkostninger) - den mulighed har den 
nuværende formand ikke, hvilket der naturligvis burde have været taget højde for i 
budgetlægningen. 
 
UEMS – manglende refusion fra Lægeforeningen 
Refusionen fra Lægeforeningen er først modtaget i august 2016. 
 



Årsmødet – størrelsen på overskud 
Det er lykkedes os at få flere hovedsponsorer end tidligere, hvilket naturligvis giver et øget overskud. 
For at imødekomme generalforsamlingen går bestyrelsens overvejelser på at genoptage uddeling til 
forskningsaktivitet fremfor at sænke priserne for deltagelse i mødet.  
 
Forskelligt mødebudget for udvalgene 
Forskellene i budgettet for udvalgene er ganske rigtigt historisk betinget. Ved budgetlægningen 
bliver der taget udgangspunkt i de enkelte udvalgs forbrug i foregående regnskabsår + eventuelle 
kendte afvigelser for kommende regnskabsår. Vi vil på jeres opfordring tage princippet op på det 
kommende bestyrelsesmøde. 
 
Få udgifter og manglende møde aktivitet – fx børneanæstesiudvalget 
Det er få børneanæstesiologer, der deltager i samme aktiviteter – dvs. at de i mange år har brugt 

kurser på hoveduddannelsen og SSAI børnekurser, hvor de alligevel er samlet til at afholde møder i 

børneanæstesiudvalget. Mødeudgifterne er således finansieret alternativt. 

 

DASAIMs Bestyrelse 

 

 

 


