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Djøfs politiske revisors beretning for 2021/22
Indledning
Siden repræsentantskabsmødet den 18. marts 2021 har jeg afholdt to møder med
Djøfs statsautoriserede revisorer og Djøfs administrative ledelse. På mødet den 27.
oktober 2021 var fokus på regnskaberne for 2020/21. På mødet den 15. marts
2022 var fokus på budget for 2022/23, Djøfs nye strategi 2025 og evaluering af
bestyrelsernes arbejde i 2021.
Mellem møderne holder sekretariatet mig orienteret om relevante problemstillinger,
ligesom jeg i overensstemmelse med kommissoriet for Djøfs politiske revisor selv
kan tage sager op til undersøgelse. Jeg har ikke fundet anledning til selv at tage
sager op til undersøgelse i løbet af det seneste år.
Corona-situationen siden marts 2020 har naturligvis haft indflydelse på Djøfs økonomi, aktiviteter og sekretariatets arbejde. Dette er jeg også løbende blevet orienteret om.
Jeg har med tilfredshed noteret, at Djøfs ordinære repræsentantskabsmøde den
29. april 2022 for første gang i tre år kan afholdes som et fysisk møde. Bestyrelsen
har derfor ikke har haft brug for at benytte den bemyndigelse i Djøfs vedtægter til
afholdelse af delvise eller hele digitale møder, som repræsentantskabet godkendte
den 18. marts 2021.
Nedenfor vil jeg kort gennemgå de væsentligste emner, jeg har behandlet det seneste år.
Økonomi
-

Regnskab 2020/21

På revisionsmødet den 27. oktober 2021 fik jeg forelagt Djøfs årsregnskab for
2020/21. Jeg blev orienteret om, at årets resultat efter skat var et overskud på 3,2
mio. kr. mod et underskud i 2019/20 på 5,3 mio. kr. Endvidere at Djøfs Fond er
kommet ud med et godt resultat på 9,9 mio. kr. mod 6,1 mio. kr. året før.
Sekretariatet har oplyst, at der arbejdes med at forbedre periodisering, hvilket jeg
finder fornuftigt, idet det fortsat er min anbefaling, at Djøfs regnskab over en 5-årig
periode bør gå i nul.

Jeg har spurgt ind til Djøf Efteruddannelses omsætning 2020/21 i lyset af corona.
Jeg har fået oplyst, at årets resultat blev et overskud på 1,7 mio. kr. I forhold til
antal deltagere i kurser lå Efteruddannelsen lidt under resultatet i 2018/19 (før corona). Efter corona forventes en vækst, da en del kurser blev udsat.
Jeg har konstateret, at der foreligger en blank revisionspåtegning.
Årsregnskabet blev godkendt af Djøfs bestyrelse den 27. oktober 2021 og forelægges for repræsentantskabet til orientering den 29. april 2022.
-

Estimat 2021/22

Den 15. marts 2022 fik jeg oplyst, at forecastet for 2021/22 udviste et underskud på
13.220 t.kr. før skat mod et budgetteret underskud på 2.482 t.kr. Forecast var fra
januar 2022, og det var sekretariatets vurdering, at underskuddet formentlig bliver
mindre end angivet i forecastet, idet mange afdelinger i Djøf erfaringsmæssigt ikke
får anvendt alle deres midler.
Samlet set forventes der færre indtægter på 212 t.kr. i forhold til budgettet. I budgettet forventedes indtægter for 32.014 t.kr. mod i estimatet 31.802 t.kr.
Udgifterne forventes samlet set at blive 12.933 t.kr. højere end forventet. Disse
højere udgifter hidrører primært fra Djøfs byggeprojekt. Endvidere er der foretaget
udvidelser i Rådgivningen og Studenterrådgivningen og brugt yderligere ITomkostninger.
Efter gennemgang af estimatet den 15. marts 2022, har jeg ikke haft bemærkninger hertil.
-

Rammebudget 2022/23

Sekretariatet har den 15. marts 2022 orienteret mig om, at bestyrelsen lægger op
til, at repræsentantskabet godkender budget 2022/23 med et underskud på 487 t.
kr. I dette resultat er der ikke indregnet udgifter til byggeprojektet.
I budgetforslaget indgår bl.a. afsættelse af små 15 mio. kr. til strategi 2025 og en
fuld pris- og lønregulering af kontingentet, hvilket for erhvervsaktive medlemmer
betyder en stigning på 21 kr. i kvartalet.
Efter gennemgang af budgetforslaget, har jeg ikke haft bemærkninger hertil.

-

Repræsentationsudgifter

På revisionsmødet i marts 2019 foreslog jeg, at revisionen fremover tillige kontrollerer arrangementer, som ikke har relation til Djøf, og at vin til arrangementer,
vingaver og bestyrelsesmiddage inhouse ligeledes kontrolleres.
Revisionen har i samarbejde med sekretariatet gennemgået og opdateret retningslinjerne for kontrol af repræsentationsudgifter i overensstemmelse med mine forslag. De reviderede retningslinjer godkendte jeg den 21. oktober 2019.
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Repræsentationsudgifterne 2021/22 har ikke givet anledning til bemærkninger.
-

Medlemsvækst og medlemstilfredshed

Sekretariatet orienterede mig på møde i oktober 2021 om, at bestyrelsen med virkning fra den årlige medlemstilfredshedsundersøgelse, september 2021 havde ændret spørgerammen således, at der blot stilles fem spørgsmål – tre kvantitative og
to kvalitative spørgsmål. Dette har bevirket, at besvarelsesprocenten er steget fra
13-14% til 21%. Ændringen betyder også, at det er vanskeligt at sammenligne
årets resultatet med tidligere års resultater.
Det overordnede resultatet viste, at medlemstilfredsheden for erhvervsaktive var
steget fra 70 til 74.
Endvidere oplyste sekretariatet, at medlemsvæksten var steget fra 2,9% sidste år
til 6,4% i år, men resultatet skal også ses i lyset af nye tiltag med tre måneders
gratis medlemskab for nye erhvervsaktive medlemmer og gratis medlemskab for
studerende i 12 måneder. Dermed var medlemsvæksten i Djøf i efteråret 2021
højere end gennemsnittet for de akademiske organisationer.
Jeg tilkendegav, at en tilfredshed på 74 er flot, men at jeg kan følge Djøfs udfordring med fastholdelse af medlemmer fra student til første job - navnlig i den private sektor.
-

Djøfs strategi 2025

På revisionsmødet den 15. marts 2022 er jeg blevet orienteret om Djøfs strategi
2025, som repræsentantskabet skal godkende den 29. april 2022.
Jeg har noteret mig, at strategien er 3-årig mod tidligere 2-årig, og at strategien er
mere overordnet med fokus på fastholdelse af medlemmerne.
Endvidere har jeg fået oplyst, at der har været en intens og engageret proces i
bestyrelsen i forbindelse med udviklingen af strategien, der bl.a. baserer sig på
medlemstilfredshedsundersøgelsen i september 2021 og udvikling af Djøfs nye
brand og kommunikation.
-

Bestyrelsernes selvevalueringer

I overensstemmelse med Djøfs kodeks for god foreningsledelse skal jeg som politisk revisor for Djøf påse, at Djøfs bestyrelser foretager en årlig selvevaluering.
Selvevalueringerne foregår ultimo kalenderåret/primo nyt kalenderår, således at
jeg i min beretning kan rapportere til repræsentantskabet.
På revisionsmødet den 27. oktober 2021 tilkendegav jeg, at jeg ikke havde nye
anbefalinger, men at man kunne overveje bestyrelsesmøder, hvor nogle afholdes
fysisk og nogle digitalt.
Jeg kunne på revisionsmødet den 15. marts 2022 konstatere, at Djøfs bestyrelse
og Djøfs seks delforeningers bestyrelser har foretaget selvevalueringer 2021.
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-

Whistleblowerordning

Sekretariatet har i oktober 2019 orienteret mig om, at Djøf havde etableret en
whistleblowerordning, som er offentliggjort på djoef.dk og til medarbejderne i sekretariatet. Jeg har i marts 2022 fået oplyst, at ordningen endnu ikke er brugt af sekretariatsmedarbejdere, samarbejdsparter eller medlemmer.
-

Djøfs byggeprojekt

Jeg blev på revisionsmøderne den 27. oktober 2021 og den 15. marts 2022 orienteret om status på Djøfs byggeprojekt. Det omfatter renovering af nyt lejemål på
Nørre Voldgade 106 og renovering af Djøfs nuværende ejendomme på hjørnet af
Nørre Voldgade/Gothersgade 133-135 og sidenhen opsigelse af visse lejemål i
Gothersgade135. Jeg vil løbende følge byggeriet, herunder økonomien.
-

Forhold i sekretariatet - corona

Sekretariatet har orienteret mig om planlægning af arbejdet i Djøf under corona og
tilbagevending efter corona samt håndtering af udfordringer og erfaringer, som kan
sættes i spil.
Vi har haft en god dialog, og jeg har den opfattelse, at mulighederne er forskellige
fra virksomhed til virksomhed, og at det derfor bør løses decentralt.
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