
Referat af generalforsamling i Skatterevisorforeningen tirsdag den 8. maj 2007 kl. 11.00

Dagsorden i flg. vedtægternes § 7:

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Udnævnelse af æresmedlem
4. Regnskabsaflæggelse
5. Fastsættelse af kontingent og indskud
6. Indkomne forslag. Hovedbestyrelsen forslår ændring af vedtægternes § 3 og § 12, jf. 

vedlagte bilag.
7. Valg
a. Landsformand
b. 1 revisor for 2 år, Hans Birk modtager genvalg
c. 1 revisorsuppleant for 2 år, Jeannette Stasiak modtager genvalg

8. Eventuelt

Dagsorden: Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)

1 Valg af dirigent Erik Jørgensen valgtes. Han takkede for valget og konstaterede 
at indkaldelse var udsendt den 11. april 2007 og 
generalforsamlingen var således lovligt varslet, da indkaldelse 
skal ske med 3 ugers varsel efter vedtægternes § 7 stk. 2.

Da generalforsamlingen efter § 6 stk. 3 er beslutningsdygtig 
uanset det fremmødte antal konstaterede dirigenten at 
generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig.

2 Beretning Formanden aflagde beretning.

Dirigenten satte beretningen under debat og afstemning. For 
beretningen stemte alle stemmeberettigede.

3 Udnævnelse af æresmedlem Formanden indstillede, på hovedbestyrelsens vegne, at fhv. 
redaktør, skattedirektør Erik Jørgensen udnævnes til 
æresmedlem i foreningen.

For udnævnelse stemte alle stemmeberettigede.

4 Regnskabsaflæggelse Regnskabet var uddelt og kassereren gennemgik det. Der var 
opklarende spørgsmål til regnskabet.

Regnskabet blev godkendt med alle stemmer for, bortset fra 2.

5 Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, kr. 400 (for juniorer og 
seniorer 50% heraf) og indskud uændret med kr. 100

For forslaget stemte alle stemmeberettigede.

6 Forslag Formanden oplyste at der ikke er indkommet forslag udover 
hovedbestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.



Dagsorden: Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)

Forslaget til ændring af § 3 stk. 1 og 2 vedtoges med alle 
stemmer for, bortset fra 1 stemme. § 3 stk. 1 og 2 er herefter 
sålydende:

§ 3 Som ordinært medlem af foreningen kan optages offentligt og 
tidligere offentligt ansatte, som har bestået Skatterevisoruddannelsen/Den 
skattefaglige Diplomuddannelse, ToldSkats Fuldmægtiguddannelse, Den 
Toldfaglige Etatsuddannelse, eller en uddannelse som, efter 
hovedbestyrelsens bestemmelse, kan sidestilles hermed.

Stk. 2. Ordinært medlemskab bortfalder ikke ved ophør af offentlig 
ansættelse, jf. dog stk. 5.

Forslaget til ændring af § 12 stk. 2 og 3 vedtoges med alle 
stemmer for. § 12 stk. 2 og 3 er herefter sålydende:

§ 12…..
Stk. 2. Et område svarer geografisk til SKATs inddeling i samarbejder. 
Til et område henhører alle arbejdspladser, der er beliggende indenfor 
området uanset organisatorisk tilhørsforhold.

Stk. 3. Ordinære medlemmer og juniormedlemmer optages normalt i det 
område, hvori vedkommendes arbejdsplads er beliggende. Det påhviler 
medlemmerne, via e-mail til foreningens kasserer, at give foreningen 
meddelelse om ændring af arbejdsplads

7 Valg a. Leo Holm genvalgtes som landsformand, enstemmigt og uden 
modkandidater.
b. Hans Birk genvalgtes som revisor, enstemmigt og uden 
modkandidater.
c. Jeannette Stasiak genvalgtes som revisorsuppleant, 
enstemmigt og uden modkandidater.

8 Eventuelt Ingen ønskede ordet og dirigenten takkede for god ro og orden, 
og hævede derefter generalforsamlingen kl. 12.10

Nyborg den 8. maj 2007

Jørn Dysted
Sekretær (sign)

Erik Jørgensen
Dirigent (sign)


