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Formandsberetning og sagen om underslæb 

Det har været et udfordrende år for foreningens bestyrelse, der i løbet af året er svundet 

ind til minimal besætning. Ved sidste års konstituerende bestyrelsesmøde blev Casper 

Berdin Møller genvalgt som formand, Martin Kufahl som næstformand og Mårten 

Krammer som kasserer. To medlemmer der havde stillet op til bestyrelsen trak sig igen 

(Sofie og Charlotte). 

Kevin Pang-Larsen udtrådte også i året som følge af skiftende livsomstændigheder. 

Mårten Krammer nåede aldrig at være egentlig aktiv i hans rolle som kasserer, og er 

officielt trådt ud efter at have flyttet til Norge.  

Casper havde påtaget sig en stor del af symposium-arbejdet i 2017, der dog gav et stort 

underskud der har tynget foreningen siden. Henad efteråret 2018 blev han inaktiv i 

bestyrelsesarbejdet, og ophørte med at svare på henvendelser. I januar tog bestyrelsen 

konsekvensen, og konstituerede sig på ny med Martin Kufahl som formand. 

Da Martin fik adgang til foreningens konto viste den sig at være næsten tom. Bestyrelsen 

havde fået lukket for Caspers adgang til netbanken, men han var i besiddelse af et 

MasterCard med hvilket der blev foretaget mange transaktioner: digitale produkter, 

elektronikkomponenter, hævning af kontanter, betaling af husleje mv. Bestyrelsen satte 

Casper i stævne med trussel om politianmeldelse, og besøgte ham på hans adresse i 

foråret for en forklaring og for at få overdraget foreningens inventar. 



Casper erkendte skyld underslæbet, og det totale beløb for transaktioner udenfor 

foreningens øjemed blev regnet sammen til 52.610 kr. Han var inviteret til selv at 

fremmøde til generalforsamlingen og forklare omstændighederne, men takkede nej.  

I korte træk faldt Caspers forsvinden fra bestyrelsesarbejdet sammen med at der blev 

rejst tiltale mod ham i en alvorlig straffesag. Han havde altså en retssag foran sig der 

kunne ende med hans frihedsberøvelse, og usikkerheden bevirkede en personlig krise 

der også væltede hans økonomiske livsgrundlag. Uden Mårten som aktiv kasserer havde 

Casper ene adgang til foreningskontoen, hvilket han udnyttede til at varetage hans 

umiddelbare forsøgelse. Han er meget gældssat og er siden blevet erklæret teknisk 

insolvent i fogedretten.  

Bestyrelsen har overvejet at forfølge sagen ad rettens vej, men har indgået en skriftlig 

juridisk aftale med Casper hvor han skriftligt har erkendt sin skyld i underslæbet og 

indvilger i en afbetalingsordning med månedlige afdrag. Minimumssatsen er 550 kr om 

måneden, men der tilsigtes en afbetaling i løbet af 4 år. Første rate er faldet 1. september 

2019. 

Der diskuteres hvorvidt om Casper kan arbejde pengene af i foreningsrelateret arbejde, 

men konsensus fra bestyrelsen er imod forslaget. Dog kan der blive tale om en løsning 

hvor Casper kan få nedsat sin gæld ved at hverve nye medlemmer. 

Denne sag har selvsagt taget meget energi i bestyrelsen, der håber at denne sag nu er sat 

i bero, og vi kan komme videre med initiativer der fremmer vores formål som forening. 

Dette kræver en ny generation af aktive og frivillige. 

 

Økonomi, budget og årsregnskab 

Foreningens indehavende pr september 2019:  

Konto: 38,50 

Kontant beholdning: 1.041 kr  



 

Indtægter 

Medlemskontingenter: 37.500 kr fra årsskiftet (150 medlemmer) 

10.225 kr fra indmeldelser i løbet af 2019 

Overskud fra events i foreningsåret 2018-2019: ca. 8500 kr 

Foreningen har tidligere haft en mindre indtægt igennem en webshop på hjemmesiden, 

men denne blev lukket da Casper ikke varetog den praktiske drift.  

Foreningen har med aftalen med Casper et tilgodehavende på 52.610 kr, som afbetales 

løbende (min. 550 kr / måned) 

 

Udgifter 

Foreningens suverænt største “udgift” er i form af underslæbet, der siden maj 2018 har 

betydet et hul i foreningskassen på omkring 44.000. 

Der har også været et efterslæb af ubetalte regninger med inkassogebyrer. Merkur bank 

viser sig også at være meget dyr i drift (400 kr pr kvartal i “omkostningsbidrag”, plus 

gebyrer for netbankssadgang, kreditkort mv.) 

Årlige: 

Hosting og domæne: 1.164 kr / år 

Betalingssystem: 2.245 kr / år 

Merkur: 3.600 kr / år  

I alt: 7009 kr / år 

 

Udgifter til gebyrer og inkasso foreløbigt i 2019:  

Inkasso: 2314,32 kr  

Skat: 1717.81 kr (for sent indberettet moms, Q1 og Q2 2018) 

 



Udeståender 

Gældsstyrelsen: 32.400 (leje af lokaler til symposiet) 

Inkasso: 2.181,95 (Gothia, fra ubetalte regninger til NETS DanID A/S) 

Daniel Pinchbeck: 12.000,- (honorar for foredrag) 

Udestående i alt: 46.582 kr 

 

Bestyrelsen har søgt Gældsstyrelsen om eftergivelse af gælden. 

Foreningens økonomiske udsigter er således at der til januar 2020 kommer indtægt fra 

medlemskontingenter på 40-50.000 kr, afhængig af medlemstilvækst eller -frafald. 

Dette vil bringe os ud af underskuddet fra årsskiftet. 

Foreningen mangler en kasserer. 

Årsregnskabet godkendes. 

 

Indkomne forslag: Opløs foreningen og start forfra 

Konkursbegæring bliver foreslået. Dette kræver flertal på både generalforsamling og 

ekstraordinær generalforsamling ifølge. foreningsvedtægterne. Ifl. forslagsstilleren 

kræver det blot afgangsbegæring af bestyrelsen. Der er flere argumenter imod 

opløsningen, men den nuværende bestyrelse er ikke umiddelbart for. Argumenterne 

imod inkluderer: muligt negativt omdømme, for meget bureaukrati i processen, etik 

overfor udestående gæld. 

 

Indkomne forslag: International Mushroom Day 20. september 

Rasmus foreslår et initiativ til den psykedeliske mærkedag, 20. september. Der er 

opbakning i foreningen, og følgende har meldt sig under fanerne til afvikling: 

Rasmus, Flemming, Martin, Gunner, Vahagn, Helle, Johan 



Der nedsættes en arbejdsgruppe, med Rasmus som tovholder. 

 

Valg af bestyrelse 

Helle Marie Buttrup og Johan Andersen bliver nyvalgt ind i bestyrelsen.  

Martin, Rasmus*, Flemming, Pernille bliver i bestyrelsen. 

 

Valg af revisor 

Bestyrelsen vil arbejde på at finde en revisor eller bogholder. 

 

Forslag til udvalgsarbejde 

- Mikrodosering (Svend, Tanja, Vahagn, Allan, Niels) 

- Psykedelisk visionær kunst (Allan) 

 

Præsentation af arbejdsgrupper 

Redaktionen har flere ting i pipeline. Åben opfordring til historier og artikler bestyrelsen 

kan dele videre. Idé: automatisere Facebook-opslag mange uger frem. 

Terapeutisk netværk mangler en tovholder og en definition.  

Pernilles integrationsudvalg har arbejdet med at indsamle kontakter på personer der 

tilbyder assistance ift. integration af psykedeliske oplevelser og udfordringer; 

terapeutisk, shamanistisk mv. Lignende kontaktlister findes fra fx ERIE. 

Nyt terapeutisk udvalg: Helle, Tanja, Allan, Svend. 

Foreslået integrationsworkshop ved Vahagn: Psycho-Somatic Integration Workshop. 



Kevin Mikkelsen præsenterer en ny forening: Fagligt Psykedelisk Netværk, med hensigt 

som akademisk studiekreds og videnskabsfagligt fællesskab i tråd med fx svenske 

“Netvärket för Psykedelisk Vetenskab”. 

Forslag til psykedelisk caféaften eller filmklub. 

Vahagn, Gunner, Rasmus, Flemming, Helle i ny praktisk eventgruppe. 


