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Jorgen Herold

Fra: "Jorgen Herold" <jherold@stofanet.dk>
Til :  "Jorgen Herold" <jherold@stofanet.dk>
Sendt: 23. oktober 2009 13'.20
Emne: Re: Et indlag fra LBAa's revisor vedr. en evt. fusion mellem "LBAa" og "1953"

Efter at have deltaget i den ekstraordinere generalforsamling den 8. oktober, hvor bestyrelsen ved
formanden Johnny Rose aflagde beretning om den forestiende sammenlegning med
Lystf iskerforeningen af 1953, vi l  jeg som LBAa's revisor, gsrc opmarksom p5 nogle skonomiske
forhold vedr. fusionen, som jeg gav de t i lstedevarende pA modet, og som jeg mener ogsi kan vere af
interesse for de medlemmer der ikke var tilstede. (i parantes vil jeg bemerke at kun medlemmer med
e-mail adresse fir denne meddelelse - ovrige medlemmer mi affinde sig med bestyrelsen udsendte
betragtninger angAende fusionen, hvor den okonomiske side af sagen ikke er navnt med eet ord).

Nir jeg f inder denne orientering nodvendigt, skyldes det, at bestyrelsen betragter den okonomiske
uligevagf, der opstAr ved fusionen som betydningslos ("ikke relevant" er bestyrelsens ordvalg)Jeg
vi l  prove kort og letforstAelig at forklare, hvi lken betydning denne okonomiske ul igevaqt el ler ubalance
har.

Ved bestyrelsens forslag t i l  fusionen sker folgende: (tal lene er nedrundede)

"1953" som har 45 medlemmer t i l forer ved fusionen den nye forening en kontant sum pA 15.000 kr
"LBAa" som har 90 medlemmer t i l forer ved fusionen den nye forening en kontant sum pi 99.000 kr

Med andre ord: eet "1953" medlem kommer med et kontant belab pit: 300 kr til fallesskabet
eet "LBAa" medlem kommer med et kontant belab pit: 1100 kr til fellesskabet

Denne ubalance er t i l  at fA aje pA - hvad der driver bestyrelsen t i l  at uddele nasten gratisbi l letter t i l
medlemmerne fra"1953" m6 st€r hen i  det uvisse. En mulig forklaring kunne vare at man f ir  "det
gamle f iskevand" t i lbage, men det kunne man ogsA f6 uden at give afkald p5 ca. 40.000 kr.

Sagen er, at vel kan det tankes at nogle "1953" medlemmer springer fra hvis "LBAa" fremkommer
med et onske om en ny forhandling om en skonomisk retfardig l igesti l l ing, men det er der r id for.

Ventel isten i  de 2 foreninger er pt.  pd 20. SA skul le der vare enkelte frafald af "1953" medlemmer, vi l
nye medlemmer med det normale indskud pi 1000 kr. foroge den kontante formue yderl igere i  den nye
sammenslutn ing.

Nu er si tuationen som navnt at bestyrelsen har set bort fra en skonomisk l igesti l l ing og giver
dermed afkald pi en betydelig formuegevinst. Det er det modsatte af rettiddig okonomisk omhu.

At den nye forening f ir  brug for en sterk okonomi t i l  at imsdeg6 kommende kontingentforhojelser
burde vere selvklart - men det har bestyrelsen si Abentbart ikke haft med med i sine overvejelser.

Konkluss ion:

Win-Win situationen er den, hvor begge foreningers medlemmer f inder fusionen fordelagtig -og hvis
man efter naJere granskning kan finde den i bestyrelsens opleg er det let at stemme JA til fusionen. At
"1953" pi deres generalforsamling den7l10 havde en t i ls lutningsprocent tat pA hundrede (een stemte
blank). er ikke uforstielig - ved en fusion f6r deres medlemmer jo b6de i pose og i sak)

Win-Lose situationen er den LBAa's medlemmer st6r i  som taber ved fusionen (min opfattelse). Er det
"rettidigt omhu" at se bort fra at den samlede okonomi bliver forringet med ca. 40.000 kr fordi
bestyrelsen betragter et sidant belob som "ikke relevant" og hvordan vi l  medlemmerne st i l le sig an nir
kontingentforhojelser kommer pi tale i de kommende 6r fordi bestyrelsen ikke sikrede en mulig
konsolidering af okonomien i  t ide?. Jeg har erfaret hvordan mange af medlemmerne reagerer, nir
netop dette emne kommer op pa en generalforsamling.

Som det fremghr af mit indlag gar jeg ind for at den kommende sammenslutning f6r en sA stark
okonomi som muligt,  og skal dette lykkes opfordrer jeg t i l  at stemme NEJ t i l  fusionen pi det
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foreliggende grundlag og efterfolgende pilegge bestyrelsen at genforhandle fusionsaftalen udfra de
rammer jeg har  navnt  om okonomisk l igest i l l ing.

Jorgen Herold
revisor i LBAa

NB. I den regnskabs-og budget opsti l l ing som bestyrelsen har udsendt i  forbindelse med fusionen er
LBAa's samlede formue sat alt  for lavt. t i l  ca.135.000 kr. Nir der st ir  i  opgorelsen "incl.  grunde og hyt."
er det er kun grundvardierne pa 36.000 kr der er taget med - si  teksten burde vare "( incl.  grunde -
men eksklusiv hytte mv.)".
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