
Revisormøde på DJBFA fredag den 23. februar 2018 

Tilstede: 

Tjill Dreyer – administrator 

Michael Bo Andersen – statsautoriseret revisor 

Leif Ernstsen – kritisk revisor 

Bent Malinovsky – kritisk revisor 

 

Det udfærdigede regnskab for 2017 blev gennemgået og drøftet. Vi, de kritiske revisorer, bakker op om 

foreningens skift til en mindre revisionsvirksomhed, som vil byde på en forbedret arbejdsgang med DJBFAs 

regnskabsaflæggelse og dermed en større værdi og resurse for foreningen. 

Vi er opmærksomme på, at KODAs nye regulativ har givet foreningen endog meget store udfordringer med 

de økonomiske dispositioner og synes at kunne se, at bestyrelse og administration er kommet godt fra 

opgaven. KODA har kontrollen med at vores regnskab overholder regulativet. 

Til enkelte punkter i resultatopgørelsen, balancen og noterne kan vi knytte disse kommentarer og 

spørgsmål: 

 

Ad.6.: 

Vores gruppelivsforsikring er ændret, så den nu alene er en kritisk sygdoms-forsikring. Den kan alene 

betales af kontingentet og koster os fremover 415 kr. pr. medl. = 35% af kontingentet, som for 

medlemmerne tillige er skattepligtigt! 

Har forsikringen en relevans længere? – Skal vi bruge de fremover ca. 650.000 kr. årligt på noget andet? 

 

Ad.8.: 

Vores hædersprisfest har kostet omkring 600.000 kr. og bladet knap 300.000 kr.  

Vi bakker op om, at bestyrelsen nu vil halvere udgiften til hædersprisfesten og nedlægge bladet. 

 

Ad10.: 

Lønningerne er med dette regnskab fordelt, så de følger KODAs nye regulativ. Vores kontor er blevet 

”slanket” og personalet har nu flere opgaver til færre hænder/hjerter.  

Kontorets funktion som hjerterum er utrolig vigtig. Det er ikke køleskabe vi sælger. Mange af os sidder 

alene med store karrieremæssige problematikker, og har virkelig brug for, at der er 5 minutter til en 

ordentlig forklaring fra en ikke stresset medarbejder.  

Det bør prioriteres, at medarbejderne fortsat vil have tid til en snak med de medlemmer, som ringer ind. 



 

Ad.11.: 

Vi bemærker her, positivt, at der er afsat penge til en sikring af, at de kolleger, som må sætte dele af deres 

musikalske karriere til side for at give DJBFA et 100% engagement, ikke pludselig efter en generalforsamling 

står uden job, netværk og indtægt. 

 

Ad. 13.: 

De afholdte ekstraudgifter ser ud til fornuftigt at være brugt på at fremtidssikre de administrative 

redskaber for et formindsket sekretariat med nye arbejdsopgaver. 

 

Ad.14.: 

Vi konstaterer, at foreningen har afhændet en række refugier og nu alene står som ejer af de 2 refugier, der 

alene kan tildeles DJBFAs medlemmer: Huset på Samsø og lejligheden i Berlin.  

Vi bakker op om, at DJBFA ikke skal være refugieforvalter for hele KODAs medlemskreds, men skal tilgodese 

foreningens faglige kerneområder. 

Værdireguleringen af de tilbageværende refugier må være korrekt for at give medlemmerne det sande 

billede af foreningens værdier. 

 

Ad.20.: 

DJBFA bor til leje hos KODA, hvor vi har en lejekontrakt med 12 måneders opsigelse til tidligst den 1.maj 

2024. 

Lejekontrakten er formodentlig indgået på et tidspunkt, hvor DJBFA sammen med de andre 

rettighedsorganisationer sad med indflydelsen i KODA, men vores adresse og lokaleudgift er nu bundet for 

de næste ca. 6 år.  

Er det acceptabelt? Har vi råd til det, og har vi fortsat den samme interesse i at være tæt på KODA? 

 

 

Ringsted / Korsør  

Marts 2018 

 

Leif Ernstsen / Bent Malinovsky 


