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Nabo Østerbros Oplysningsforbund - orientering om opfølgning
på skærpet tilsyn

Folkeoplysningsudvalget blev på udvalgets mødet den 9. oktober 2018
oplyst om, at Nabo Østerbros Oplysningsforbund har fået meddelelse
om skærpet tilsyn den 2. oktober 2018.
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Det skærpede tilsyn blev iværksat på baggrund af manglende
årsregnskaber, at foreningen ikke har afholdt selvstændige
generalforsamlinger og en væsentlig negativ egenkapital.
Forvaltningen har den 16. november 2018 afholdt møde med
foreningens formand og yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer. Notat fra
mødet med aftale om indsendelse af materiale blev efterfølgende sendt
til foreningen. Det fremgik at notatet, at der den 5. december 2018 var
frist for indsendelse af:





Reviderede regnskaber for 2015, 2016 og 2017
Referat fra møde den 26. marts 2015, hvor det blev oplyst at
der var taget beslutning om eftergivelse af gæld fra Nabo
Østerbro
Referat fra seneste generalforsamling
Foreningens vedtægter

Den 7. januar 2019 var der frist for indsendelse af realistisk
genopretningsplan, og den 15. januar 2019 var der frist for afholdelse
af ny generalforsamling med godkendelse af nye vedtægter.
Forvaltningen modtog ikke det nødvendige materiale til tidsfristen den
5. december. Efter telefonisk kontakt med foreningens formand den 6.
december 2018 blev notat fra mødet den 16. november genfremsendt
og fristen forlænget til den 14. december 2018.
Forvaltningen modtog den 10. december mail fra et
bestyrelsesmedlem, som oplyste at der kun er 2 aktive
bestyrelsesmedlemmer, og at de ikke mener, at foreningens kan
videreføres. Der spørges til konsekvenser ved evt. lukning af
foreningen.
Folkeoplysning og Tilskud

Forvaltningen oplyste samme dag foreningen om, at det er
generalforsamlingen, der træffer beslutning om foreningens
nedlæggelse, og at der vil blive sendt krav på udestående gæld samt
tilskud, som der ikke er aflagt regnskab for.
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Det anbefales samtidig, at foreningens kontakter deres revisor for
oplysning om, hvorvidt foreningens regnskaber for 2015, 2016 og
2017 er reviderede.
Forvaltningen kontakter foreningens revisor den 13. december, med
henblik på at få tilsendt foreningens reviderede regnskaber. Revisor
oplyser, at de kun har haft til opgave at opstille regnskaber, og sender
efterfølgende de ikke reviderede regnskaber for 2015, 2016 og 2017.
Forvaltningen har den 9. januar 2019 sendt mail til Nabo Østerbros
Oplysningsforbund med oplysning om, at der sendes faktura på
udestående gæld samt tilskud, der ikke er aflagt regnskab for. Der er
den 16. januar sendt faktura på i alt 755.314,55 kr.
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