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Noter og intern revisors bemærkninger ifm. årsregnskabet for 2015 

 
Vedr. opgørelsen af medlemmer – note 1 i regnskabet 

I note 1 i regnskabet opgøres antallet af medlemmer, der har betalt kontingent i regnskabsåret. 

Som det fremgår af noten har 43 råd betalt medlemskontingent i 2015. Det fremgår samtidig, at 

antallet af ”medlemsorganisationer med fulde medlemsrettigheder 31. december” kun er 34. Vi 

skal i denne sammenhæng gøre opmærksom på, at alle 43 medlemsråd havde fulde 

medlemsrettigheder i NAU pr. 31. december 2015. Eventuelle medlemsråd uden fulde 

medlemsrettigheder ville have været råd i restance eller råd, der var blevet ekskluderet efter 

indbetaling af medlemskontingent.  

 

Når der i noten fremgår 34 medlemsorganisationer med fulde medlemsrettigheder, skyldes det, at 

vi i vores ansøgning til Dansk Ungdoms Fællesråd(DUF) om driftstilskud, kun kan søge på baggrund 

af 34 medlemsorganisationer. Fra de 43 medlemmer der har betalt kontingent, fraregnes råd der 

ikke var medlem i 1. kvartal, samt råd hvor NAU ikke kan dokumenteres regelmæssig aktivitet via 

den indsendte aktivitetsdokumentation. 

 

Vedr. ekstraordinær revision i 2015 

NAU er af DUF blevet udtrukket til ekstraordinær revision i 2015. Dette betyder, at DUF’s revisor 

har gennemgået årsregnskabet samt vores ansøgning til DUF om driftstilskud, udover den normale 

gennemgang af vores egen revisor. DUF’s revisor har i den forbindelse anbefalet DUF at reducere 

antallet af medlemmer vi kan søge driftstilskud på baggrund af. Reduceringen skyldes, at NAU for 

4 medlemmer ikke har kunnet dokumentere, at rådene er demokratisk valgte organer, eftersom 

NAU ikke har haft held med at indsamle vedtægter fra disse råd. Derudover skyldes reduceringen, 

at NAU for 1 medlem, har besluttet at opfatte oprettelsen af et nyt ungdomsråd i en kommune 

som en rekonstruktion af det gamle, og derfor har overdraget det gamle ungdomsråd medlemskab 

til det nye. Revisor er af den opfattelse, at rådet selv skulle have indbetalt kontingent, for at være 

medlem. Antallet af medlemsorganisationer der kan søges på baggrund af, er derfor reduceret til 

29.  

 

Opsummering af antallet af medlemmer i 2015 

 

Antal medlemsråd, som har betalt kontingent 43 

Antal medlemsråd, der oprindeligt kunne søges på baggrund af  

  - reduceret på baggrund af indmeldelsestidspunkt eller manglende aktivitet 
34 

Antal medlemsråd, der kunne søges på baggrund af 

  - yderligere reduceret på baggrund af ekstraordinær revision 
29 

Interne kritiske revisorers bemærkninger: 
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De interne kritiske revisorer vælges af Landsmødet for en periode på 1 år, og har til opgave at 

holde opsyn med foreningen økonomi, og med at de økonomiske midler anvendes efter 

Landsmødets forskrifter og i medlemmernes interesse.  De to interne kritiske revisorer har for 

seneste periode været tidligere formand, Rasmus Pilegaard Petersen og tidligere næstformand, 

Niels Wulff Vissing Nielsen. Vi har fået følgende bemærkninger til regnskabet for 2015: 

 

”Kære medlemmer 

 

I sidder nu med kritisk revisions bemærkninger til NAU’s årsregnskab for 2015. Det er vores opgave 

at lave løbende eftersyn med organisationens økonomi samt komme med bud på, om der 

eventuelt kunne være mere hensigtsmæssige prioriteringer.  

 

Indledningsvist ser vi positivt på, at vores bemærkninger bliver taget til efterretning i 

organisationen. Særligt vil vi gerne rose, at man har taget sidste års kommentarer om 

administration til sig, og at administrationsomkostningerne er nedbragt. 

 

I note 1 vedrørende medlemmer ses en difference mellem 43, der har betalt kontingent og 34 med 

fulde medlemsrettigheder. Dermed kan der kun søges DUF tilskud på baggrund af de 34 og ikke de 

43 medlemmer. Faldet på 4 medlemmer, der kan søges på baggrund af ift 2014, tolker vi ikke som 

et udtryk for, at det går den forkerte vej på NAU. Vi ser det i højere grad som et udtryk for et fælles 

ansvar i, at man får indleveret aktivitetsdokumentation og dermed kan tælle med i DUF-

ansøgningen. 

 

At det ikke går den forkerte vej viser medlemsarrangementerne også tydeligt i note 2, hvor der i 

2015 har været rigtig fin tilslutning, hvilket glæder os meget. Dog er det ikke optimalt at have 

overskud på nationale arrangementer, som f.eks. ved årsmødet, da medlemsrådene har meget 

forskellig økonomi, og derfor kunne have betalt mindre for at deltage, hvilket kan gøre en stor 

forskel for nogle råd. Yderligere at bemærke ved årsmødet er, at fundraising er centralt i NAU’s 

arbejde, hvilket vi fortsat ser stort potentiale i for at holde større og bedre arrangementer for 

medlemmerne. Derfor en stor opfordring til fortsat arbejde med fundraising.  

 

På den mindre positive side virker det underligt og er misvisende, at kursusweekend og facilitering 

af kurser ligger under ledelsens post i note 2. Vi har dog talt med NAU, og det glæder os, at det er 

imødekommet, at dette bliver mere gennemsigtigt i 2016.  

 

Vi må desværre konstatere, at besøg hos diverse ungdomsråd i note 3 er alt for lav ift, at det har 

været en målsætning i ledelsen, selvom medlemsbesøg også har foregået i andre sammenhænge. 

Dog har ledelsen fortalt os, at de har fokus på at forbedre dette, hvilket vi ser positivt på og vidner 

om en ledelse, der har god indsigt i, at midlerne skal prioriteres efter, hvad der står i 

arbejdsprogrammet. 
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For at vende tilbage til de mere overordnede tal, er det positivt med sorte tal på bundlinjen, selvom 

overskuddet er i den høje ende, men vi erkender, at DUF tilskuddet er svært at sigte efter, da det 

først tildeles i november. Dog må det stigende driftstilskud siges at være et skulderklap til NAU’s 

arbejde, hvilket vi kun fra kritisk revisions side kan bifalde. 

 

Dermed skal vores afsluttende bemærkning være, at NAU’s økonomi generelt er sund, og det 

glæder os, at ledelsen har en høj grad af økonomisk indsigt, som er en god forudsætning for NAU’s 

ageren og konsolidering mellem landsmøderne. 

 

Vi håber, at I får et godt og produktivt landsmøde, hvor I fortsætter udviklingen i organisationen. 

 

Niels Wulff Vissing Nielsen og Rasmus Pilegaard Petersen 

Henholdsvis Næstformand i 2013 og Formand i 2014-2015” 

 

 

 


