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Beretning fra de kritiske revisorer 

ved. Anne Tabor og Jonas Laurholt 

 

Indledning  

Vi blev valgt som kritiske revisorer på årsmødet den 25. oktober 2020. Vi takker nu af efter to år, af private 

grunde. Det har været super spændende at lære jer at kende.  

 

At have et organisatorisk formål om at gøre ungdommen mindre ensom, og italesætte ungdommens vilkår, 

er et vigtigt og et ædelt formål. Vi er derfor ikke i tvivl om, at der er behov for Ventilen. I denne tid sættes 

ungdommens ensomhed på dagsordenen ikke mindst af Ventilen, og vilkår og særligt ensomhed fylder 

meget i den offentlige debat. F.eks. viste Sundhedsstyrelsens udgivelse vedr. danskernes sundhed i marts 

2022, at den mentale mistrivsel blandt ungdommen er stigende.  

Det er vores indtryk, at mange tilskudsgivere, både offentlig og private, har fokus på at tildele midler til 

initiativer, der gør op med mental mistrivsel, særligt blandt ungdommen. F.eks. har Frivilligrådets 

civilsamfundsstrategi og flere af de større fonde mental mistrivsel, frivillighed og ensomhed på 

dagsordenen.  

 

Derfor en kæmpe opfordring til Ventilen om at bevare selvtilliden og kæmpe for de unges sag, også når ikke 

alle jeres målsætninger og udviklingsprojekter, realiseres i indeværende år. Vi tror på, at de vil blive 

realiseret i fremtiden! 

 

De kritiske revisorer en ny funktion 

Vi er nogle af de første kritiske revisorer i Ventilen, en funktion der vist blev startet i 2019. Vi har i den 

forbindelse anmodet om et kommissorium og en ramme for løbende at drøfte udfordringer med direktøren 

og bestyrelsen. Det har vi fået, og vi vil anbefale, at I bliver ved med at prioritere tiden, sammen med de 

nye kritiske revisorer.  

 

Kommentarer til regnskab 2021 

Fremlagt af de kritiske revisorer fra bestyrelsesmødet i april 2022.  

Ingen væsentlige kritiske bemærkninger fra os de kritiske revisorerne.  

 

Den ændrede økonomiske situation revideret budget for 2022 

Det fremgår af bestyrelsesmaterialet fra 13. august 2022, at budgettet i indeværende år er reduceret fra 

8,6 til 7,2 mio. kr., heraf udgør 6,4 mio. kr. indtægter fra 2022 og 0,8 mio. kr. hensættelser.  

 

Vi kan samtidigt se, at det forventede udgiftsniveau i 2022 ligeledes er reduceret fra 8,6 mio. kr. til 7,4 mio. 

kr.  Der er vigtigt og nødvendigt løbende at kunne tilpasse udgifterne til de forventede indtægter. Vi er ikke 

stødt på forhold, der gør, at vi er i tvivl om, hvorvidt den daglige ledelse formår dette.  

 

Men vi har påpeget ved bestyrelsesmødet i april 2022, at Ventilens budget godt kunne være mere 

transparent: 

1: På indtægtssiden drejer det sig om transparens i forhold til, hvad der er sikre eller 

sandsynlige indtægter, f.eks. fra tilskudsgivere, Ventilens altid får fra (Socialstyrelsen og 
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DUF), og hvad der er usikre indtægter, f.eks. som følge af det er indtægter fra nye 

udviklingsprojekter.  

2: På udgiftssiden drejer det sig om at skabe transparens om, hvad de eksisterende udgifter 

er, og hvilke udgifter, der anvendes, såfremt større udviklingsprojekter opnår tilskud fra 

fremsendte fondsansøgninger.  

 

Anbefaling: Det er vores anbefaling, at der fra 2023 skabes større transparens i budgetlægningen og den 

løbende tilpasning af udgifter til indtægter, idet det vil blive lettere for de nye kritiske revisorer og evt. 

bestyrelsen at følge Ventilens økonomiske udvikling, herunder særligt behov for løbende tilpasninger. 

 

Uddelegering skal sikre fokus på fundraising og få skabt løbende indtægter 

Vi som kritiske revisorer har gennem de sidste to år løbende drøftet vigtigheden af, at direktøren 

uddelegerer opgaver. Det har mange formål ledelsesmæssigt at uddelegere, men som kritiske revisorer har 

væres hovedformål været at sikre, at der både er organisatorisk fokus og kompetencer til at løfte 

fundraisingopgaven, der skal sikre Ventilens indtægter. Det er også vores klare indtryk, at det er blevet 

taget seriøst, bl.a. ved at etablere teamledelse.  

  

Dog er det nu andet år i træk, at vi drøfter behov for budgetreduktion i indeværende år, hvilket fortæller 

os, at sekretariatet og direktøren ikke er lykkedes med at få skabt de forventede indtægter til 

udviklingsprojekter, men de er lykkedes med at få skabt de nødvendige indtægter for at sikre Ventilens drift 

og aktiviteter. Vi vil dog gerne fremhæve, at det er vigtigt at budgettere realistisk, og at sikre, at der altid 

kan prioriteres de nødvendige ressourcer til fundraising, for at sikre organisationens indtægter.  

 

Anbefaling:  At teamet, der arbejder med fondsansøgninger, udbygges og styrkes. Det kan i den forbindelse 

overvejes, om alle kompetencerne til fundraising nødvendigvis skal sidde i sekretariatet. Hvis der opbygges 

kompetencer til fundraising hos en ekstern funktion, vil det muligvis sikre det nødvendige 

ressourceanvendelse på fundraising, også i pressede situationer. 

 

Budgetudkast for 2023: 

Vi kan se at budgetudkastet for 2023, at der samlet er budgetteret med 8,4 mio. kr. i indtægter, herunder 

at der opnås: 

● 1 mio. kr. mere i driftsindtægter end i 2022 

● En fordobling på budgetposten ”kommende samarbejder” fra 0,25 mio. kr. i 2022 til 0,5 mio. kr. i 

2023 

● At der forventes udviklingsprojekter for 1,75 mio. kr.  

 

Jf. ovenstående anbefaling om behov for øget transparens i budgettet, har vi været nysgerrige på:  

1: Hvor sandsynligt det er at indtægterne går hjem, herunder særligt ovenstående tre forhold  

2: Hvad det koster at drive Ventilen på udgiftssiden, dvs. hvor mange midler, der skal til i indtægter, for at 

kunne beholde det nuværende udgiftsniveau.  

 

Grib ensomhedsdagsordenen! 

Som vi indledte denne beretning med at fremhæve, er det vores vurdering, at ensomhedsdagsordenen er 

prioriteret politisk, både i fokus og vedr. midler. Vi ved også, at Ventilen forsøger at gribe dagsorden, også i 

jeres fondsansøgninger. Blev ved med det! 

  


