Regnskab kommenteret:
1) Der har været ind- og udmeldelser, så det er lidt tilfældigt, at vi 100% rammer budgettet.
2) Vi har opsagt aftalen med SummaSummarum, der gav os bistand på regnskabsområdet. I
overgangsperioden fra tidligere kasser til nu var det en fordel at vi havde denne bistand, men nu har
vi selv godt styr på regnskabet og mener derfor ikke at det er nødvendigt at bruge penge på. Vi
havde budgetteret med at skulle betale for 2019 også, men det viste sig ikke nødvendigt.
3) Budgetteret med at skulle indkøbe bistand til håndtering af GDPR. Gennem erfaringer fra andre
sammenhænge og nogle skabeloner fandt vi imidlertid ud af, at vi kunne klare opgaven selv uden
ekstern bistand.
4) Årsmødet er jo klart regnskabets største post – både hvad angår udgifter og indtægter. Budget bliver
oftest lavet med udgangspunkt i erfaringer fra tidligere og bliver så modificeret i forhold til de fakta vi
har kendskab til. At årsmødet gav lidt mindre overskud end budgetteret kommer dog ikke som en
overraskelse for bestyrelsen. Årsmødet ligger jo sidst på året og da vi på dette tidspunkt havde
kendskab til status på nogle af de øvrige poster, hvor vi ikke havde brugt så mange penge som
budgetteret, tog vi flere valg, der samlet set kommer til udtryk i det mindre overskud end budgetteret.
Dels satte vi billetpriserne ned, dels skruede vi op for underholdning/keynote i form af Karen Marie
Lillelund og dels havde vi lidt merchandise (tasker).
5) På alle poster budgetteres der ud fra en politik, der hedder ”bedste gæt” og her er netop fællesrejsen
en af de ting, der er sværest at gætte på. Når vi lægger budgettet ved vi ikke altid, hvilke muligheder
der er for at lave en fællesrejse og hvortil en destination måtte gå. Deltagelse tilbydes til alle SIGformænd og ligeledes til medlemmer af bestyrelsen, men det er jo ikke alle, der altid har mulighed
eller ønsker at deltage.
6) Blandt deltagere ved årsmøde og SIG-dag, har vi i de seneste mange år udloddet halve billetter til
deltagelse i fællesrejse. Vi har budgetteret med at disse blev indløst, men det har ikke i alle tilfælde
været tilfældet.
7) Har tidligere indgået som del af det samlede rejseregnskab - og dermed deltagere der var med til at
betale. Der er dog især en ting, der har gjort, at vi ikke ønskede at fortsætte denne praksis.
Bestyrelsen ønsker at have mulighed for at invitere andre med end de, der officielt deltager i
fællesrejsen. Det kan eks. være Bentley-folk, men kan også være andre danske konferencedeltagere, der af forskellige årsager ikke deltager i fællesrejsen. Vi finder det ikke rimeligt, at
deltagere på fællesrejsen skal bidrage til dette og derfor har vi i stedet besluttet, at dette betales af
foreningen.
8) Budgettet holder i princippet fint vores forventninger. Dog havde vi ikke kalkuleret med, at et
arrangement af denne type gav anledning til et tilskud fra Bentley på samme vis, som vi får tilskud
fra Bentley, når vi afholder vores årsmøder.
9) Vi har fået ryddet helt op i vores ”dårlige betalere” og modtaget betaling for udeståender. Et lille suk
fra kassereren er dog, at der i nogle tilfælde skal rigtigt mange rykkere til, før betaling er i hus. Det er
ikke tilfredsstillende. For langt de fleste er det heldigvis i orden og betaling modtages rettidigt, men vi
vil meget gerne appellere til, at hvis man modtager en rykker, at man så aktivt følger op og sørger for
at betaling går igennem. Det er fra vores side ikke tilstrækkeligt, at man svarer, at den er sendt
videre til godkendelse internt. Det er ikke kassereren, der skal ringe til firmaets økonomiafdeling og
spørge til, hvorfor betaling ikke er indgået – det er altså noget medlemmer og deltagere selv skal
sørge for at få bragt i orden.
10) Vi havde jo et mål om, at vi ville kunne reducere vores egenkapital med ca. 100.000 kr. i 2019, men
som man kan se, blev det i stedet til et overskud på tilsvarende beløb. Det har ikke været hensigten,
men omvendt har vi jo heller ikke noget ønske om blot at brænde penge af uden grund og vi tager
selvfølgelig også imod de tilskud vi kan få.

