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Referat af 
 

Del Repræsentantskabsmøde 

 
Tirsdag den 26. oktober 2021 

 
 
 
 Dagsorden for delrepræsentantskabsmødet: 
 

1. Formandens  redegørelse for den økonomiske status, herunder regnskab for 

2020 og budget 2021 
 

Formanden redegjorde for, at den tidligere kasserer Michael Burgess har brugt 
alle foreningens midler til eget formål. Hvorved foreningens reelle 
kassebeholdning  nu er 0 kr. 

 
Den tidligere kasserer har i år uretmæssigt brugt 20.867,79 kr. (endelig beløb 

afventer revisorgennemgang) af foreningens midler. Forretningsudvalget fik 
mistanke efter sommerferien til, at der kunne være uregelmæssigheder, og bad 
Michael Burgess om regnskab for 2020 og budget for 2021, men trods flere 

rykkere herom fremsendte han det ikke.  
 

I august måned sendte vores webmaster en regning på et udlæg, hvilket 
formanden som sædvanligt efter påtegning sendte videre til kasseren til 
betaling, efter en måned rykkede webmasteren for betaling, denne rykker gik 

straks videre til kassereren.  
 

Da der kom endnu en rykker primo oktober, og da det hverken var muligt at 
komme i kontakt med Michael Burgess  pr mail eller telefon, tabte 
Forretningsudvalget tålmodigheden, og fratog med omgående virkning Michael 

Burgess kassererposten og bad ham om omgående at udlevere alt materiale 
vedrørende foreningens økonomi og kontakte formanden for overførsel af 

foreningens tilgodehavende. 
 
Formanden kontaktede herefter Nykredit Bank, hvor Michael Burgess skulle 

have oprettet en foreningskonto, for at spærre hans adgang hertil. Men der var 
ikke oprettet en foreningskonto. 

 
Formanden kontaktede herefter webmasteren for at høre, om han havde fået 
sin betaling. Det havde han pludselig, ikke fra Nykredit bank, men fra en 

ukendt tømrermester på Frederiksberg. 
 

Formanden kunne ydermere på Lasso.dk se, at Michael Burgess har været 
involveret i en konkurs medio januar 2021. 
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På baggrund af disse nye oplysninger fik Michael Burgess en frist på 8 dage til 
at betale det han skylder Regionsældrerådet, samt udlevere det krævede 
materiale. 

 
Materialet blev afleveret fredag den 22. 10, men Michaels Burgess var ikke i 

stand til at betale det skyldige beløb, idet banken har spærret hans konti. 
 
Det er efterfølgende blevet meddelt Michael Burgess, at sagen vil blive anmeldt 

til politiet.  
 

Michael Burgess er udtrådt af Forretningsudvalget. 
 
 

2. Godkendelse af kontingent for 2021, forretningsudvalget anbefaler at 
kontingent fastholdes (der er ikke opkrævet kontingent for 2020) 

 
Formanden anbefalede, at kontingentet for 2021 fastholdes uændret. 
 

Dette blev tiltrådt af enigt repræsentantskab. 
 

Der kom derudover fra flere medlemmer forslag om, at der ikke kun skulle opkræves 
kontingent for 2021, men også for 2020. 

 
Dette blev sat til afstemning og tiltrådt af alle på nær Københavns repræsentant, der 
undlod at stemme (tog forbehold) 

 
 

Det skal bemærkes, at  
 
§3 stk 1:  

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt ved almindeligt flertal, når mindst 50 % af 
repræsentantskabets medlemmer er til stede. 
 

Der var mødt ca. 2/3 af Repræsentantskabet 
 

Der vil således snarest blive udsendt kontingent opkrævning for både 2021 og 2020 
 
Referat 

 
Jørn Gettermann 

 
Formand regionsældrerådet 


