Deltagerevaluering af temamødet:
”Hjælp jeg er blevet kasserer” 21. april 2015
Der var 40 deltagere til temamødet.
8 deltagere har svaret på nedenstående tre spørgsmål pr. mail:
1. Hvad var det bedste ved temamødet ”Hjælp – jeg er blevet kasserer”?
Svar:
 En meget pædagogisk gennemgang, som fik vist alle varianterne af transaktioner i et
foreningsregnskab.
 Gode øvelser - noget man virkelig kan bruge, når man skal til sit eget regnskab.
 Vi var fire deltagerer fra samme hovedforening, ingen af os forstod noget af Sørens
foredrag eller øvelser. Vi synes det var MEGET langt væk fra et almindeligt
foreningsregnskab, og nu har vi da kørt begge foreninger gennem 25 år!
 Øvelserne
 Sammenhængen mellem teori og øvelserne
 Det kan jeg ikke helt sige
 At jeg fik Model Regnskab lille forening
 At der var lidt afveksling mellem undervisningen, og selv at skulle lave nogen opgaver.
 Super gennemgang af det grundlæggende ved bogføring.
2. Det savnede jeg
Svar:
 Egentlig ikke noget.
 Gennemgang af et almindeligt regnskab for en lille forening. Det som vi hørte om er det
som vores revisorer normalt tager sig af.
 Momsregler
 Er der restriktioner, som vi skal være opmærksomme på?
 Nogle angivelser omkring, hvordan man søger tilskud fra kommunen. Jeg ved godt det
primære var selve regnskabsopstillingen, men jeg mener også det andet er en vigtig
ting for en ny kasserer at være bekendt med.
 Umiddelbart ikke noget
 Lidt mere tid til at gennemgå de sidste opgaver. Lidt generel undervisning om hvornår
man bør foretage hensættelser.
 Ingen ting.
3. Hvilke udfordringer har din forening lige nu? (Med henblik på at vi kan udbyde nye
temamøder, der har jeres interesse)
Svar:
 Konflikter mellem medlemmer.
 At skaffe flere medlemmer.
 Hvordan får vi større gennemslagskraft via Facebook = flere likes
 Hvordan virker Facebook annoncer, og gør de?
 Mere kasserer-info: momsregler, hvor - og skal vi registreres?
 Hvilke fonde og tilskud kan man søge
 Jeg ved der har været mange temamøder, desværre har jeg ikke været i stand til at
deltage, men en ting, som jeg mener er meget væsentlig, er plejen af de personer i
foreningen der yder en frivillig indsats. Uden dem havde vi ikke nogen forening.
 Hvorledes håndterer jeg Koda afgift i forbindelse med et arrangement?
 ?
 Kunne godt tænke mig, et fysisk møde hvor man fik mere viden om hvad Næstved
Kommune tilbyder i forhold til medlemstilskud, refusion af kurser, div. puljer man kan

søge. Aktiv sommer mv. Altså alt det de byder på i foreningsservice. For det er ikke helt
nemt at finde rundt i ;>)
Andre kommentarer:
 I øvrigt meget fin beværtning.
Svar fra Ebbe F. Nielsen får I i sin helhed
Spørgsmål 1:
Jeg synes faktisk ikke at mødet var godt. Det var for teknisk / "revisorsprog" - og det var
svært at finde relevansen.
Spørgsmål 2:
Der skulle være tænkt meget mere konkret. Vi sidder med et budget, der kommer nogle
regninger ind, der skal betales - hvad gør vi og hvordan kommer det ind i regnskabet. Hvilket
år skal regninger bogføres, når de kommer ind lige omkring årsskiftet og regningen vedrører
det andet år? Og så blev der kørt for meget rundt i debet og kredit / plusser og minusser, så
man tabte tråden. I de 2 grupper jeg sad i var der en helt opgivende stemning og da
underviseren kom rundt og rettede, gjorde vi bare det - uden den dybere forståelse.
Spørgsmål 3:
En "ommer" omkring budget/regnskab. Vi sidder næsten ved hvert bestyrelsesmøde og kører
rundt i det med regnskabet mv. (bruger alt for meget tid på det). Der må være nogen et eller
andet sted, der i højere grad kan give os den nødvendige basale viden - uden det skal blive for
teknisk?
Men tak for initiativerne til sådanne temaaftener - ideen er rigtig god og formålet nyttigt.
Med venlig hilsen
Ebbe F. Nielsen

Til selve temamødet noterede deltagerne følgende på opslag, der hang i lokalet:
Hvor fik jeg viden om temamødet
Deltagerne har sat krydser på tegninger, der var hængt op på væggen:
14 – mail
0 – Facebook
5 - DGI
7 – Hæftet
3 – Foreningsportalen
7 - Ugebladet, ”De blå sider”
Andet:
1 - Fra et bestyrelsesmedlem
4 – Fra foreningens formand
1 – Fra en kollega
2 – Fra en i bestyrelsen
2 – fra en ven
1 – DUI Holmegaard
1 – Næstved Kommunes abonnementsservice
Ønsker til emner for fremtidige temamøder
Der hængte opslag, som deltagerne kunne skrive på:
- Konfliktløsning
- Træner håndtering af børn og unge
- Hjemmeside /Facebook
- Markedsføring / annoncering
- Projektbeskrivelser
- Motivationskursus for bestyrelsen (den der lover at være med – og ikke bidrager med
noget)
- Facebook kursus
- Fundraising
- Frivilligledelse – ledelse af frivillige

