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Referat af ordinær generalforsamling i SRF Skattefaglig Foreningen, onsdag den 7. maj 2014 

kl. 14.00 

 
Dagsorden i flg. vedtægternes § 7: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning, herunder om aktiviteter i året og fremtidsudsigterne for foreningen 

3. Regnskabsaflæggelse 

4. Fastsættelse af kontingent og indskud. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og indskud, på hhv. 450 kr. og 

100 kr. 

5. Indkomne forslag. 

6.  Valg: 

a. Kasserer, (Niels Andersen, modtager ikke genvalg) 

b. Redaktør (Anne Lucas, modtager ikke genvalg) 

c. Områdeformænd for område 2 og 4 (Jørgen Simonsen og Jørn Dysted, modtager genvalg) 

d. Anden bestyrelsessuppleant for 2 år (Jan Rasmussen modtager genvalg) 

e. En revisor for 2 år (Leif Thomsen modtager ikke genvalg) 

f. Anden revisorsuppleant for 2 år (Bent Laugesen modtager genvalg) 

7. Eventuelt 

 
 

 Dagsorden: Beslutning/konklusion: 

1 Valg af dirigent Hans Birk valgtes. Han takkede for valget og konsta-
terede at indkaldelsen er dateret den 11. april 2014 
og udsendt samme dag fra kl. 10.39 pr. mail. Gene-
ralforsamlingen er således lovligt varslet, da indkal-
delse efter vedtægternes § 7 stk. 2 skal ske med 3 
ugers varsel. 
 
Da generalforsamlingen efter vedtægternes § 6 stk. 
3 er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal, 
konstaterede dirigenten at generalforsamlingen er 
lovlig og beslutningsdygtig. 

2 Beretning, herunder om aktiviteter i 
året og fremtidsudsigterne for forenin-
gen 

Formanden aflagde beretningen, der indeholdt føl-
gende hovedpunkter: 

 Medlemssituationen maj 2014 

 Hvad sagde jeg sidste år om fremtiden  

 Kursusvirksomheden 

 SkatteAkademiet 

 SKATTEfagligt 

 Skatteudvalget 

 SRF Mogens Elgaards Mindefond 

 Samarbejdspartnere 

 Centrale konklusioner 

 Mulige scenarier for SRF 

 Et bud på fremtiden 

 Tak 
Beretningen blev enstemmigt taget til efterretning 
uden kommentarer og bemærkninger. 
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 Dagsorden: Beslutning/konklusion: 

3 Regnskabsaflæggelse, SRF og Mogens  
Elgaards mindefond 

De uddelte regnskaber blev gennemgået af kassere-
ren. 
 
Foreningens regnskab udviser et underskud på 
340.616 kr. og mindefondens regnskab udviser lige-
ledes et underskud, på 83.216 kr. 
 
Egenkapitalerne er positive med hhv. 198.774 kr. og 
560.833 kr. i foreningen og fonden.  
 
Regnskaberne blev enstemmigt vedtaget uden be-
mærkninger og spørgsmål. 

4 Fastsættelse af kontingent og indskud. 
Bestyrelsen foreslår uændret kontin-
gent og indskud, på hhv. 450 kr. og 100 
kr. 

Kontingent og indskud blev fastsat som foreslået. 

5 Indkomne forslag Ingen forslag var indkommet 

6 Valg: 
a. Kasserer, (Niels Andersen, modta-

ger ikke genvalg) 
b. Redaktør (Anne Lucas, modtager 

ikke genvalg) 
c. Områdeformænd for område 2 og 

4 (Jørgen Simonsen og Jørn Dysted, 
modtager genvalg) 

d. Anden bestyrelsessuppleant for 2 
år (Jan Rasmussen modtager gen-
valg) 

e. En revisor for 2 år (Leif Thomsen 
modtager ikke genvalg) 

f. Anden revisorsuppleant for 2 år 
(Bent Laugesen modtager genvalg) 

a. Som kasserer valgtes enstemmigt Jørn O. Dysted 
uden modkandidater 
 
b. Ingen valgtes som redaktør 
 
c. Områdeformænd for område 2 og 4 blev en-
stemmigt genvalgt uden modkandidater 
 
d. Anden bestyrelsessuppleant Jan Rasmussen gen-
valgtes uden modkandidater 
 
e. Niels Andersen valgtes som revisor for 2 år uden 
modkandidater 
 
f. Bent Laugesen genvalgtes som anden revisorsup-
pleant uden modkandidater 
 

7 Eventuelt Leo præsenterede årets skatterevisor, der blev Pre-
ben Buchholtz Hansen 
 
Leo takkede Anne Lucas og Niels Andersen for de-
res virke for foreningen. 
 
Niels Andersen takkede foreningen for den tid han 
havde siddet som kasserer, nemlig siden 1983. 
 
Marianne Wessmann takkede på redaktionens veg-
ne Anne Lucas for hendes store arbejde for SKATTE-
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 Dagsorden: Beslutning/konklusion: 

fagligt. 
 
Intet yderligere forelå og dirigenten lukkede gene-
ralforsamlingen kl. 15.25 og takkede for god ro og 
orden. Herefter fik formanden ordet. 
 
Formanden takkede også for god ro og orden og 
han takkede for generalforsamlingens imødekom-
menhed. 

 

20 medlemmer deltog I generalforsamlingen, heraf de 8 fra bestyrelsen 
 
København den 7. maj 2014 
 
 
 

____________________________________ ____________________________________ 
Jørn O. Dysted, sekretær (sign) Hans Birk, dirigent (sign) 

 
 
 


