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Endeligt 
 
Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Skatterevisorforeningen, onsdag den 2. april 2008 
 
Deltagere: Niels Andersen, Leif Beltoft, Jesper Kiholm, Kim Tolstrup, Leo Holm, Preben Buchholtz, Jørgen Simonsen og 
Jørn Dysted 
 
Afbud fra: Ingen 
  
Dagsorden i flg. indkaldelse af 27. marts 2008 
 

1. Godkendelse af dagsorden samt referat af HB-mødet den 8. februar 2008 
 

2. Diverse orienteringer 
a. Nyt fra Landsformanden 
b. Økonomistatus, regnskabsrapportering, budget 2008 mm. 
c. Medlemssituationen 
d. Øvrig gensidig orientering 

 
3. Diverse punkter til beslutning: 

a. Økonomi 2008 
b. Ny udvalgsstruktur – se http://www.srf.dk/udvalg.htm 
c. Igangsætning af nye initiativer efterår 2008 
 

4. Landsmøde 2008 
a. Plan A eller plan B 
b. Program 
c. Vedtægtsændringer, jf. ovenstående beslutninger 
d. Skatterevisoren nr. 3/2008 
e. Hvem gør hvad 
f. Evt. 

 
5. Igangværende aktiviteter/opfølgningspunkter: 
 

1. Medlemstilbud 
a. LV i samarbejde med FSR 

2.  Status på opdatering af hjemmeside  
3.  Status rekrutteringstiltag nye medlemmer 
4.  Mogens Elgaards Mindepris 
5.  Strategi for SRFs kursusvirksomhed 
6.  Status seniorudvalget 
7.  Det videre arbejde med medlemsundersøgelse/markedsføring/identitet, jf. uddrag  

af referat nedenfor – med udgangspunkt i fremsendt regneark 
 

6. Næste møder  
 

7. Eventuelt 
 
 

 Dagsorden: Beslutning/konklusion: 
(offentliggøres) 

1 Godkendelse af dagsorden 
samt referat af HB-mødet 
den 8. februar 2008 

Dagsorden og referat blev godkendt 

2 Diverse orienteringer: 
a. Nyt fra landsformanden 

a. Foreningen har modtaget invitation til landsmøde fra 
Pantefogedforeningen. Deltagelse aflyses, pga. den økonomiske 
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 Dagsorden: Beslutning/konklusion: 
(offentliggøres) 

b. Økonomistatus, 
regnskabsrapportering, 
budget 2008 mm. 

c. Medlemssituationen 
d. Øvrig gensidig 

orientering 

situation. 
 
Landsmødet er aflyst og der er sendt mail ud til alle medlemmer, 
gæster og foredragsholdere. Mailen til medlemmerne kan læses på 
internettet. 
 
DTS’ formand og flere andre har sendt sympatitilkendegivelser i 
anledning af aflysningen af landsmødet. 
 
Aflysningen medfører nogle, men ikke større udgifter for foreningen. 
 
Landsskatterettens præsident har inviteret til et fyraftensmøde, 
hvorunder et processpil kunne gennemgås. Arrangementet afventer at 
SRF kursus herom afholdes. 
 
Der arbejdes på et samarbejde med Københavns Universitet om 
målrettet uddannelse. 
 
SRF deltog i receptionen i anledning af T. Helmo Madsens 60 års dag. 
 
Foreningen har fået takkekort fra fhv. direktør i Forbrugsforeningen 
Bjørn Wikkelsøe, i anledning af opmærksomheden ved hans afsked. 
 
b. Regnskabet er stærkt præget af tilbagegang på grund af den 
vigende efterspørgsel efter foreningens ydelser. Hovedbestyrelsen 
følger udviklingen tæt og tilpasser kapaciteten og omkostningerne 
løbende. 
 
c. Der er større afgang i medlemsantallet, der i øjeblikket ligger på 
godt 1.700. Efter en rykker i næste uge forventes også en vis afgang. 
Medlemmer der ikke har betalt på nuværende tidspunkt vil ikke 
modtage blad nr. 2. Indmeldelse påny kræver nyt indskud. 

3 Diverse punkter til 
beslutning: 
a. Økonomi 2008 (alle) 
b. Ny udvalgsstruktur – se 

http://www.srf.dk/udv
alg.htm (alle) 

c. Igangsætning af nye 
initiativer efterår 2008? 

 

a. Honorarer drøftet og tilpasset den vigende økonomi. 
 
Særligt om Skatterevisoren blev det vedtaget at følge udviklingen og 
tilpasse udgifterne. Således vil oplaget blive justeret i takt med 
medlemstallet, således at omkostningerne kan holdes nede. Niels 
Andersen holder øje med udviklingen og justerer oplaget. 
 
Antallet af medlemmer i redaktionen justeres tidligst ved næste 
årsmøde i bladredaktionen, under hensyn til økonomien på det 
tidspunkt. 
 
Hovedbestyrelsen er dog enig om, at landets bedste medlemsblad med 
faglige artikler (Skatterevisoren) naturligvis fortsat skal udkomme som 
et læseværdig og pænt blad. 
 
Indtil videre er det vedtaget at bladet udkommer med det aftalte antal 
numre i 2008, men at hvert nummer kun udkommer med et sideantal 
på 32. 
 
Medlemmer der har valg at melde sig ud af foreningen bliver slettet 
straks, ligesom restanter slettes, så de ikke får bladet. 
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 Dagsorden: Beslutning/konklusion: 
(offentliggøres) 

b. Udvalgsstrukturen blev tilpasset. Ændringerne fremgår af 
internettet. 
 
c. Intet for tiden. 

4 Landsmøde 2008 
a. Plan B 
b. Program 
c. Vedtægtsændringer, jf. 

ovenstående 
beslutninger 

d. Skatterevisoren nr. 
3/2008 

e. Hvem gør hvad 
f. Evt. 
 

a. og b. Plan B går ud på, at der udsendes mailindbydelse til alle 
medlemmer om generalforsamling/landsmøde den 20. maj 2008 i 
København. 
 
Dagsorden udsendes betids og der forsøges inviteret et par gæster der 
hver skal holde et kort indlæg. 
 
c. Hovedbestyrelsen foreslår nogle få vedtægtsændringer, foranlediget 
af aflysningen af landsmødet og den planlagte udvidelse af 
forretningsområderne. 
 
Som lovet udsendes et spørgeskema til foreningens medlemmer, bla. 
med følgende spørgsmål: Hvorfor kom du ikke til landsmøde (økonomi, 
program etc.), ligger landsmødet på det rigtige tidspunkt af året, skal 
landsmødet holdes med andre frekvenser (hvert år, hvert 2. eller hvert 
3.) 
 
d. Skatterevisoren nr. 3, der plejer at indeholde stof fra landsmødet, 
udkommer på trods af aflysningen, men naturligvis med et andet 
indhold. 
 
e. Leo og Jørn arbejder videre med indbydelse til 
generalforsamling/landsmøde. 

5 Igangværende 
aktiviteter/opfølgningspun
kter:  
1. Medlemstilbud 

a. LV i samarbejde med 
FSR 

2. Status på opdatering af 
hjemmeside 

3. Status 
rekrutteringstiltag nye 
medlemmer 

4. Mogens Elgaards 
Mindepris 

5. Strategi for SRFs 
kursusvirksomhed 

6. Status seniorudvalget 
7. Det videre arbejde med 

medlemsundersøgelse/
markedsføring/identitet
, jf. uddrag af referat 
nedenfor – med 
udgangspunkt i 
fremsendt regneark 

1. Ikke aktuelt mere, da vejledningen er udkommet. 
2. Intet nyt 
3. Udgår 
4. Udtagelseskomite og bedømmelseskomite er nedsat. Udtagne 
opgaver bedømmes den 10. juni og priser uddeles derefter 
5. Ingen ændringer 
6. Hviler 
7. Der laves en undersøgelse om landsmødet og en særskilt 
undersøgelse om Skatterevisoren, i samarbejde med redaktionen.  

6 Næste møder 20. maj 2008 kl. 10.00 i HC 
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 Dagsorden: Beslutning/konklusion: 
(offentliggøres) 

7 Eventuelt Intet forelå, mødet slut kl. 19.00 

 
 


