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Deltagere: Samarbejdspartnerne i RAS samarbejdet 

Referent: Connie Veiss 

 
Dagsorden  

 

1. Velkommen 
 

Der blev budt velkommen af formanden til mødet og der blev en kort 
gennemgang af aftenens program 

2. Underskrive ajourført vedtægt 
2022 

Den fremsendte vedtægt for 2022 blev underskrevet af de fremmødte 
samarbejdspartnere, der havde godkendt den på et MR-møde. 
Når alle har skrevet under, bliver vedtægten lagt på hjemmesiden. 

3. Status på kontoret 
 

Daglig leder gav en orientering om følgende forhold: 

• Der er indgået aftale med 16 MR ud af 24 mulige 

• Der er fortsat interesse fra nogle af de sidste 8 MR 

• 2 medarbejdere går på barsel fra oktober / december 

• 1/9 har vi ansat 2 nye medarbejdere en fast og en 
tidsbegrænset 

• Næsten alle MR er kommet over på digitale bilag  

• Halvdelen af regnskaberne er kommet på Danske Bank aftalen 
og 4 er på vej, hvilket er en stor fordel både for RAS og MR.  RAS 
har bl.a. mulighed for at hjælpe med betaling af forfaldne 
betalinger under den enkelte regnskabsførers fravær, ligesom 
RAS har administrator rettigheder der smidiggør processen i 
forbindelse med ændringer / kiggeadgang – bestilling af 
MasterCard mm. 

• Revisionsprotokollaterne vælter ind – meget fine rapporter over 
hele linjen – husk protokollaterne skal være godkendt senest 
15/10 

• Husk en tilbagemelding til regnskabsføreren, hvis I har ansatte 
der jf. overenskomstforhandlingerne i 2021 har ret til 
seniorbonus fra de fylder 62 år 

•  

4. Spørgerunde (summe i mindre 
grupper) 

• Hvordan oplever I 
samarbejdet 

• Udveksle erfaringer med 
hinanden 

Der blev en god debat om samarbejdet og erfaringer blev 
udvekslet. 
Der blev udtrykt stor ros til samarbejdet. 
 

5. Eventuelt 
 

Buerup oplyste, at de endnu ikke har behandlet vedtægten og 
derfor afventer med underskrift. 

Fremmødte råd: 
Vor Frue                                                   Røsnæs 
Sæby-Hallenslev                                     Buerup 
Gørlev-Bakkendrup                                Finderup 
Viskinge-Avnsø                                        Rørby-Værslev-Lille Fuglede   
Sejerø                                                        Nyvang 
Føllenslev 


