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Endeligt 
 
Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Skatterevisorforeningen, torsdag den 2. april 2009 
 
Deltagere: Niels Andersen, Leif Beltoft, Kim Tolstrup, Leo Holm, Jørgen Simonsen, og Jørn Dysted 
 
Afbud fra: Preben Buchholtz og Jesper Kiholm 
 
Dagsorden i flg. indkaldelse af 25. marts 2009 
 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde den 20. februar 2009 
2. Gensidig orientering 
3. Landsmøde 2009, 40 års jubilæum 
4. Igangværende aktiviteter 
5. Ifa 2009 
6. Nyt HB-møde 
7. Eventuelt 

 
 

 

 Dagsorden: Beslutning/konklusion: 
(offentliggøres) 

1 Godkendelse af dagsorden 
samt referat af HB-mødet 
den 20. februar 2009 

Dagsorden og referat godkendt 

2 Gensidig orientering 
 

Der har været holdt et møde med FRR i Slagelse. Det var et godt møde, 
hvor der var god forståelse mellem parterne. Der blev bla. drøftet emner 
som skattepolitik, og ophævelse af revisionspligten for 
mikrovirksomheder. 
 
I forbindelse med foreningens 40 års jubilæum udkommer et 
jubilæumsskrift. Der er skaffet forskellige skribenter og sponsorer. Der 
skal dog skaffes mere af begge dele. 
 
DTS forventes at bringe en artikelserie om uddannelse, herunder SKATs 
forhold til SRF. 
 
Formandshjørnet i næste blad er skrevet inden beslutningen om at 
gennemføre landsmødet blev truffet og på et skuffende antal tilmeldte. 
 
Der er beklageligvis et par kursister, der ikke har fået meddelelse om at 
landbrugskurset var aflyst. 
 
Jørn oplyste, at han har set på et lovende tilmeldingssystem. Det er 
internetbaseret, billigt og bygger på tilmeldinger fra den enkelte. 
 
Der har ikke været fulgt op indstikket i bladet fra UfS, så det kommer 
ikke i bladet denne gang. Imidlertid udsendes det elektronisk til 
medlemmerne. 
 
Momsklummen er heller ikke kommet med i bladet og den er 
efterfølgende udsendt elektronisk, sammen med NB den 3. april. 
 
Skatteakademiet afvikler 2. kursus i forårets kursusrække. 1. kursus 
forløb tilfredsstillende. 
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 Dagsorden: Beslutning/konklusion: 
(offentliggøres) 

Niels takkede for opmærksomheden ved hans 60 års fødselsdag. 
 
Kassereren kunne oplyse, at der i øjeblikket er 1.118 medlemmer af 
foreningen. 
 
Lokalkurserne SkatAjour med Jan Pedersen, der blev afholdt i København 
og Fredensborg forløb godt og med næsten 100 deltagere hvert sted. 

3 Landsmøde 2009, 40 års 
jubilæum 

På baggrund af 84 tilmeldte til landsmødet blev det besluttet at afholde 
dette som planlagt.  
 
Der er senere kommet flere tilmeldinger og antallet runder nu 100. 
 
Der er udsendt NB om afholdelsen, fredag den 3. april. 

4 Igangværende aktiviteter Der er en del Revisormanualer i overskud. Disse vil blive uddelt som led i 
markedsføring af foreningen. 

5 Ifa 2009 Ifa 2009 kongressen afholdes i år i Toronto. På grund af den magre 
økonomiske situation blev det besluttet at SRF ikke deltager i år 

6 Nyt møde 18. maj 2009 på Hotel Nyborg Strand, forud for landsmødet 

7 Eventuelt Leo og Jørn kommer med forslag om vedtægtsændringer, hvorefter 
landsmødet kan afholdes om efteråret og hvorefter der ændres i 
ordningen med kredsbestyrelser. 
 
Leo og Jørn udsender indkaldelse til generalforsamling til medlemmerne 
senest 3 uger inden generalforsamlingen. 
 
Mødet hævet 15.15 

 


