Kassererens beretning 2019
Økonomisk har 2019 været et udmærket år for DFF. Helt overordnet er vi er endt med et overskud på lidt
under 150.000. Dette skyldes mindre forbrug end budgetteret på en lang række poster – mange bække små.
Nogle mere væsentlige besparelser beror f.eks. i at sportschefen har været på barsel i en periode, at vi i en
periode har været uden materielforvalter. De vanlige udgifter på disse poster må forventes at vende tilbage i
2020 og det noteres at vi med budgettet for 2020 ligger op til at en del af de midler der er kommet, til
rådighed gennem besparelserne i 2019 bliver brugt på lignende formål i 2020. Dette viser sig i form af at vi
budgetterer med et mindre underskud på lidt over 80.000 i 2020. Dette forklares yderligere med at vi tilsigter
at indkøbe nye forbundsmedaljer som straksafskrives men bør række i hvert fald tre år.
Administrativt har året været karakteriseret af stor omvæltning ikke mindst på kassererposten. Vi valgte med
indførslen af de nye vedtægter i 2019 at lade kassererposten forblive en ikke direkte valgt post og denne
beslutning sparede os i 2019 for et ekstraordinært repræsentantskabsmøde idet suppleanten til bestyrelsen
(undertegnede) kunne indtræde som kasserer. Således har forbundet i 2019 set hele tre kasserere.
Kombineret med den nye struktur omkring kassererposten har det til tider været udfordrende. At det
overhovedet har kunne lade sig gøre uden væsentlige problemer, vidner om at den nye struktur der er bygget
op omkring kasserer-arbejdet, gør denne post særdeles mere tilgængelig for frivillige hænder. Det er i den
forbindelse relevant at give en stor cadeau til Karina fra IKC som nu hjælper os med mange af de
grundlæggende opgaver i kassererfunktionen og som man som kasserer kommer til at arbejde sammen med i
dagligdagen. Det er værd at fremhæve den kontinuitet dette skaber i kassererembedet, at man kan trække på
Karina og på den måde, ikke starter helt fra bunden. Der er anerkendt også stadig områder i strukturen der er
ved at falde på plads, og nogle processer der (som også revisionen har noteret) bør beskrives, men min
personlige holdning er at vi nærmer os en meget professionel økonomisk styring, som samtidig er væsentligt
nemmere at indgå i som frivillig uden professionel erfaring indenfor økonomi.
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