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Til dagsordenens punkt

5

Bilag 5b: Forslag til ændring af vedtægternes § 4 og § 7 om valg af ekstern
revisor
Forslagsstiller: Bestyrelsen

Bestyrelsen stiller hermed forslag til ændring af vedtægternes § 4 og § 7:
Ordlyden i § 4 ’ Valg af to revisorer – heraf den ene statsautoriseret eller registreret’ erstattet
med ’Valg af intern revisor’
Desuden ændres ordlyden i § 7 fra 'Årsregnskabet med status revideres af de af
Generalforsamlingen valgte revisorer' til 'Årsregnskabet med status gennemgås af den af
Generalforsamlingen valgte interne revisor og revideres af en ekstern statsautoriseret eller
registreret revisor, som udpeges af bestyrelsen.'
Det fulde forslag om revideret tekst i § 4 og § 7 kan læses på næste side.
Begrundelse:
CISUs procedurer, som beskriver tegningsret, budget og regnskabsansvar, indkøb med videre,
foreskriver, at CISUs eksterne revisionsopgaver jævnligt skal sendes i udbud. Det betyder, at
udvælgelsen af ekstern revisor sker på baggrund af mindst 3 indkomne tilbud i forbindelse med
grundig udbudsrunde. Resultatet af denne udbudsrunde danner baggrund for en analyse og en
indstilling om, hvilket revisionsfirma der skal vælges. Herefter indgås der typisk en kontrakt med
revisionsfirmaet for en tre- eller fireårig periode. Et revisionsfirma vil normalt maksimalt kunne
have to kontrakter efter hinanden.
Udpegningen af revisor har hidtil skullet foretages af generalforsamlingen. Forslaget fremsættes,
fordi det er mere hensigtsmæssigt, at det er bestyrelsen, der udpeger den eksterne revisor.
Det skyldes at:
 udpegningen reelt kun skal finde sted hvert tredje eller fjerde år
 udpegningen skal finde sted på baggrund af et kompliceret udbudsmateriale, som ikke er
hensigtsmæssigt at behandle på en generalforsamling
 udbudsrunden, som typisk varer et par måneder, kan finde sted på et hensigtsmæssigt
tidspunkt uafhængigt af generalforsamlingsdatoen i april
samt at
 den interne revisor kan ikke gennemføre en egentlig revision, og det er derfor
hensigtsmæssigt at tydeliggøre, at vedkommende "gennemgår" regnskabet
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OBS: Da der ikke foreslås nogen ændringer af § 1-3, § 5- 6 og § 8-9, fremgår de ikke af forslaget nedenfor.

§ 4 Generalforsamlingen er CISU – Civilsamfund i Udviklings øverste myndighed og afholdes én gang om
året med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Forelæggelse af Bestyrelsens beretning til godkendelse
3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
4. Drøftelse af fremtidig virksomhed
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter
8. Valg af to revisorer - heraf den ene statsautoriseret eller registreret.
8. Valg af to revisorer - heraf den ene statsautoriseret eller registreret.
ÆNDRES TIL
8. Valg af intern revisor
9. Eventuelt.
Hvert medlem har én stemme ved Generalforsamlingen. Ved fravær kan stemmeret ved skriftlig fuldmagt
overdrages til en anden medlemsorganisation. Vedtægtsændringer kræver tilslutning fra 2/3 af de
fremmødte stemmeberettigede. Andre afgørelser træffes ved simpelt flertal.
Ekstraordinær Generalforsamling skal afholdes, såfremt Bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af
medlemsorganisationerne skriftligt fremsætter krav herom. Den ordinære Generalforsamling afholdes hvert
forår, dog senest inden udgangen af april og indkaldes skriftligt ved fremsendelse af dagsorden mindst en
måned før afholdelse.

§ 7 CISU – Civilsamfund i Udviklings regnskabsår er kalenderåret.
Årsregnskabet med status revideres af de af Generalforsamlingen valgte revisorer.
Årsregnskabet med status revideres af de af Generalforsamlingen valgte revisorer.
ÆNDRES TIL:
Årsregnskabet med status revideres af en ekstern statsautoriseret eller registreret revisor, som
udpeges af bestyrelsen og gennemgås af den af Generalforsamlingen valgte interne revisor.
CISU – Civilsamfund i Udvikling tegnes økonomisk af to medlemmer af Bestyrelsen i fællesskab, herunder
formand og/eller næstformand. Ansvaret for løbende økonomiske anliggender kan delegeres til en daglig
leder/ledelse.
CISU – Civilsamfund i Udvikling hæfter alene med egen formue.

