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Forslag til ændring af vedtægternes §9 Hæftelse, tegning og forretningsorden
Vores bank, Nordea, er gået ned i håndteringen af Felix’ økonomi. Nordea mener ikke, at vi kan fortsætte
vores nuværende praksis omkring betaling af regninger mv og stiller krav om nye dyre digitale løsninger,
som understøtter deres fortolkning af vores vedtægter.
Vedtægterne fastlægger, at foreningen i økonomiske anliggender tegnes af formand og kasserer i forening.
Denne bestemmelse er fra tidernes morgen praktiseret ved, at formanden har uddelegeret godkendelsen
til den opgaveansvarlige i bestyrelsen. I praksis sker udbetalingerne så ved, at de fleste konkrete udbetalinger først bliver godkendt af rekvirenten i bestyrelsen – via mail eller mundtligt – inden de efterfølgende bliver betalt af kassereren. Visse faste udgifter, fx forsikringer og abonnement på hjemmeside, har kassereren
betalt uden at involvere andre.
Denne praksis anfægter Nordea nu. Nordea vil nu kun godkende en ordning, som svarer bogstaveligt til
vedtægtsbestemmelsen. Desuden skal den håndteres digitalt i forhold til Nordea. Det er ikke nok med at
give godkendelser af fakturaer med underskrift eller mail. Det betyder, at formand og kasserer begge via
Netbanken og deres NemId skal godkende hver enkelt udbetaling. Dvs at vi får en mere bøvlet proces i forhold til vores udbetalinger. En udbetaling vil kræve at den opgaveansvarlige først skal godkende regningen
og sende den videre til formanden, derefter skal formanden godkende den og til sidst kassereren. Sidste år
havde vi 61 udbetalinger.
Så vi står derfor over for et valg:
1) Få en Netbank-løsning med digital fællesfuldmagt til formand og kasserer (1000 kr/år), en Netbankbrugeraftale (600 kr/år) – og omlægning af vores praksis, så formanden skal ind over enhver udbetaling og lave en NemId-godkendelse via Nordea Netbank.
2) Ændre vedtægterne så de afspejler vores hidtidige praksis – som har været godkendt af revisorer
og tidligere bestyrelser
Fra 2021 opkræver Nordea 1000 kr om året for en foreningskonto som vores. Efter model 1 vil de samlede
merudgifter fremover udgøre 2600 kr om året – svarende til kontingentindtægter fra 26 medlemmer. Modellen vil ud over større udgifter give en mere omstændelig administration og større belastning af formanden og kassereren.
Derfor foreslår bestyrelsen, at vi vælger model 2 og ændrer vedtægterne, jf nedenstående forslag.
Nuværende formulering af §9, 2.
punktum
I økonomiske anliggender tegnes
foreningen af formand og kasserer i forening.

Forslag til ny formulering af §9 hvor 2. punktum erstattes af dette
afsnit. (Baseret på Handelsbankens forslag til standardvedtægter for foreninger)
I økonomiske anliggender tegnes foreningen af kassereren. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde
over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.
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Ændringen er baseret på Handelsbankens forslag til standardvedtægter for foreninger. Den fastlægger, at
kassereren kan tegne foreningen alene i økonomisk henseende. Den beskriver kassererens opgaver og ansvar mere konkret – og afspejler meget godt de opgaver, som Felix’ kasserer har i dag.
Hvordan garderer vi os mod risikoen for, at kassereren misbruger sine beføjelser og ”tager af kassen”? Bestyrelsen vil som supplement til vedtægtsændringen formalisere i sin forretningsorden, at kassereren (som
hidtil) skal indhente godkendelse fra rekvirenten af opgaven/udgiften, inden regningen betales. Derudover
tilføjes bestemmelser, som giver bestyrelsen øget indsigt og kontrol med kassererens dispositioner. Det kan
bl.a. ske ved, at kassereren fremlægger aktuelle kontoudskrifter ved hvert bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen indstiller,
At generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes §9.

