Bilag 1 - Forslag om oprettelse af et bogholderi ”udvalg” – formand for dette udvalg vil altid
være den på generalforsamlingen valgte kasserer

Mange opgaver skal varetages af sejlklubbens kasserer. Det kan være en stor mundfuld for en
person, der i forvejen har et fuldtidsjob, mand og børn eller for en person, som ikke er fuldt bekendt
med regnskabets og bogholderiets mange mysterier, men som reelt gerne ville lære, og som gerne
vil yde en indsats for sejlklubben uden partout at skulle fremtone foran medlemmerne til
generalforsamlingen.
Nogle af de opgaver en kasserer må påtage sig omfatter:
Økonomidelen:
-

Betaling af klubbens regninger

-

Bogføring af klubbens bilag

-

Afstemning af klubbens bogføring

-

Eventuel udbetaling af løn

-

Opstilling af klubbens regnskab

-

Fremlægges af klubbens regnskab

-

Opstilling af budget

-

Forslag til klubkontingent

-

Kontrol med at de enkelte udvalg ikke rutter med flere penge end det vedtagne budget

-

Kontrol med at leverandørregningerne ser korrekte ud/rettelig godkendt

-

Løbende kontakt til banken

-

Eventuel deltagelse i søgning af sponsorater

Medlemsdelen:
-

Holde styr på klubmoduls medlemsoplysninger når medlemmerne ikke selv kan hitte ud af
det

-

Rykning af klubmedlemmer der har glemt enten at betale eller melde sig ud

-

Ansøgning om tilskud til kommunen

-

Superbruger i Klubmodul-systemet (både økonomi og medlem)

Og der er helt sikkert nogle opgaver, som jeg lige har glemt i farten.
Det er mange og tunge opgaver at lægge på én persons skuldre.
Derfor vil jeg foreslå, at bestyrelsen (måske skal det være generalforsamlingen) giver mulighed for
at den til enhver tid siddende kasserer, har mulighed for at oprette sit eget ”udvalg” – eller kald det
hjælpere om man vil. Kravet må være til kassereren, at medlemmerne i ”udvalget” er aktive
medlemmer i sejlklubben, og at det er kassereren selv, der står for punktet ”Betaling af klubbens
regninger” – eventuelt kan gives tilladelse til at en anden lægger regningerne ind til betaling, men
det skal være kassereren egenhændigt der trykker på betalingsknappen. Det er jo kassererens ”røv”
der står på spil, hvis nogen kommer til at løbe med klubbens midler, eller klubbens midler på anden
vis misbruges.
Ud over at kunne aflaste den siddende kasserer vil et sådant udvalgt også kunne opfostre nye
kasserere, når den siddende kasserer bliver træt i betrækket.
Som med alle andre udvalg i klubben, er det ikke tanken, at bestyrelsen skal sætte andre navne på
hvem der i udvalget gør hvad, ud over det nævnte krav om kassererens medvirken til
betalingsfunktionen. Resten af opgaverne må kunne fordeles blandt medlemmerne i
bogholderiudvalget efter deres eget valg.
Vi har tidligere ikke haft for vane at have et formelt udvalg på disse opgaver, men det er min
oplevelse at tiden er inde til lidt nytænkning. Og så er tanken ikke så fjern, for selve medlemsdelen
af kasserer-opgaverne har i mange år været udført af andre (sekretær, udvalgsformand,
næstformand) end den siddende kasserer.
---- OOOO ---Lige pt. er der nogle spændende og tidskrævende opgaver, der venter en fremtidig kasserer. Ikke
mindst den forhåbentlige sammenlægning med Lynæs Quajak klub, og hvad det nu afstedkommer
af økonomiske og medlemsmæssige udfordringer.
Jeg har desværre ikke den tidsmæssige mulighed for at stille mig 100% til klubbens rådighed, men i
fald ovenstående forslag falder i god jord hos bestyrelsen/generalforsamlingen, vil jeg gerne indgå
som medhjælper i et sådan udvalg. Det kan lige nu ikke lade sig gøre, da jeg som
generalforsamlingsvalgt intern revisor, ikke må revidere mig selv. Derfor vil det være nødvendigt at
finde en ny intern revisor, hvis jeg skal deltage i udvalget i indeværende regnskabsår.

Med venlig hilsen
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