
Årsrapport 2020 for Sundby Sejlforening 

 

 

Medlemsvalgt kritisk revisors påtegning 

 

Som medlemsvalgt kritisk revisor valgt blandt medlemmerne af Sundby Sejlforening 

– i henhold til §15 i vedtægter for Sundby Sejlforening - har jeg gennemgået årsrap-

porten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020, der aflægges i overens-

stemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. 

 

Sejlforeningens bestyrelse har ansvaret for årsrapporten. Mit ansvar er på grundlag 

af en intern revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. 

 

 

Den udførte revision 

 

Revisionen udføres i tilslutning til de af sejlforeningen valgte uafhængige revisorers 

foretagne arbejder og i overensstemmelse med klubbens vedtægter. 

 

Under revisionen har jeg ved kontakt med klubbens bestyrelse og økonomiudvalg 

påset, at anvendelse af klubbens midler er sket i overensstemmelse med det ved-

tagne budget og de af bestyrelsen i løbet af året trufne beslutninger, herunder at ad-

ministrationen af foreningens aktiver finder sted i overensstemmelse med bestyrel-

sens beslutninger.  

 

Ved årets interne revision har fokus bl.a. været på følgende: 

• Klubbens lejemål i Københavns Kommune. 

• Afvikling af tidligere forpagter. 

• Disponerings- og fuldmagtsforhold i bestyrelsen.  

• Bestyrelsens gennemgang af klubbens forsikringer. 

• Godkendt kontingentfrihed i klubben. 

• Bestyrelsens egne udgifter. 

• Bestyrelsesmedlemmers egen betaling for bådpladser og skure.  

• Afgående bestyrelsesmedlemmers sletning af bestyrelsesmateriale. 

• Repræsentationsudgifter. 

• Brug af advokat. 

 

Det er min bedste vurdering, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag 

for konklusionen. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

 

Konklusion 

 

Det er vurderingen, at anvendelsen af foreningens midler er sket i overensstemmelse 

med det vedtagne budget og de af bestyrelsen trufne beslutninger, ligesom det er 



vurderingen, at administrationen af foreningens aktiver finder sted på grundlag af 

bestyrelsens beslutninger.  

 

Det er endvidere min opfattelse, at årsrapporten giver klubbens medlemmer et fair 

og læsbart billede af klubbens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. decem-

ber 2020 samt resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. 

december 2020. 

 

København, den 1. marts 2021 

 

 

 

Brian Frisendahl  

Medlemsvalgt kritisk revisor 

 


