
Revisionspåtegning – intern revision 
 
De interne revisorer har den 28. april 2014 deltaget i et møde på DVBF´s kontor 
med gennemgang af årsrapporten for 2013. Til stede ved mødet var bestyrelsens 
økonomiansvarlige Leif Sonnesen, sekretariatschef Claus Bøllingtoft og 
administrationsmedarbejder Carsten Parsow. 
 
Ved de seneste års gennemgange af årsrapporter har vi ikke kunnet runde disse 
møder af med en glad smily. Rapporten for 2013 er måske ikke til en elite-smily, 
men dog en noget ”gladere” rapport end de tidligere. 
 
Først og fremmest indeholder rapporten for 2013 et betydeligt overskud og mindst 
lige så glædeligt er det, at forbundets egenkapital nu er positiv efter mange års 
placering på det negative spor. 
 
Rapporten er også et signal fra året 2013 om et særdeles vellykket EM-arrangement 
og dermed masser af ekstra og ekstraordinære opgaver og oplevelser. Dette 
vellykkede arrangement afvikledes via et kæmpe opbud af super-engagerede 
frivillige og meget arbejdsomme ansatte. 
 
Et sammentræf af disse energier har givet det flotte resultat med et plus på 
1.063.000 kr. Men også med et resultat af et års meget seriøs og omhyggelig 
omgang med forbundets midler og ressourcer. Festen har ikke taget overhånd og 
resultatet er et skulderklap til alle i volleyball-familien. 
 
Men, og det er et meget tydeligt ”men” i rapporten, så har resultatet af vore 
kerneydelser i 2013 slet ikke stået mål med vore ønsker i budgettet. Kerneydelser i 
form af indtægterne ved de personlige licenser, ved holdgebyrer og ved 
klubkontingenter viser, at de regnskabsopnåede indtægter mangler næsten 300.000 
kr. i at nå de budgetterede indtægter.  
 
Årsagerne kan være mange, men sikkert er det, at her ligger der en opgave, der 
hurtigst muligt skal tages fat på. Her er såvel danmarksturneringen, 
kredsturneringer, ungdomsarrangementer og beach-siden under pres. 
 
Lige her og nu ligger opgaven i bestyrelsen, men en fremadrettet løsning kræver 
engagement og nytænkning af rigtig mange i forbundet. Såvel det eliteorienterede 
arbejde, uddannelser og lejre som de administrative opgaver ser i rapporten ud til at 
være blevet løst på fornuftige måder og med tilfredsstillende resultater. 
 
Der er gode grunde til at stole på, at vi har et forbund, der er i en god gænge og 
yder en stor indsats til glæde for mange. 
 
Vi har stadig stor tillid til bestyrelse, udvalg og ansatte og ser med fortrøstning frem 
til at fejre forbundets diamantbryllup her i maj 2014. 
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