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Det vigtigste først: vi mener, at bestyrelsen har disponeret fornuftigt over organisationens 
midler, og at der har været en sammenhæng mellem hvad bestyrelsen har sagt, og hvad der er 
gjort. Det har som bekendt været et force majure-år, som vi næppe havde forestillet os ved 
årsmødet 2019, men vi mener, at bestyrelsen alle usikkerhederne til trods, har håndteret 
corona-situationen flot. Vi anbefaler derfor, at årsmødet godkender bestyrelsens økonomiske 
beretning.  

Vi har som kritiske revisorer haft til opgave at holde øje med, om bestyrelsen har disponeret 
over organisationen midler i overenstemmelse med ånden fra årsmødet 2019, og om der har 
været en sammenhæng mellem bestyrelsens hensigter, og hvordan de økonomiske midler har 
været disponeret. Vi har desuden haft en særlig opmærksomhed på i hvilket omfang, 
bestyrelsen har formuleret baggrunden for hvordan og hvorfor de har ageret i forhold til 
økonomiske spørgsmål 

Vi har som kritiske revisorer taget vores erfaringer fra andre organisationer og politiske 
sammenhænge med os. Det er i noget omfang fra organisationer, som ikke er direkte 
sammenlignelige med Ventilen. Derfor har det også været vanskeligt for os, at pege præcis på 
hvad et passende udgiftsniveau er i forhold til de poster, som vi har haft et fokus på. Vi vil 
derfor anbefale, at den kommende bestyrelse, drøfter hvordan man kan lave en meningsfyldt 
sammenligning mellem Ventilen og andre organisationer, og i alle tilfælde noterer bestyrelsens 
overvejelser i referaterne fra bestyrelsesmøderne. 

Vi har i den forgangne periode haft en særlig opmærksomhed på flere forskellige områder, som 
bestyrelsen og Rillo har svaret fyldestgørende på. Vi anbefaler dog stadig, at der er et fokus på 
at formulere en holdning til løn- og huslejeudgifter, i forhold til hvordan det placerer sig i 
forhold til andre organisationer, som Ventilen gerne vil sammenligne sig med. Hvad vi kan 
forstå fra bestyrelsens side, er det drøftelser, som har fundet sted, men som i den kommende 
periode eventuelt kan blive skrevet tydeligere frem i bestyrelsesreferaterne. 
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