Referat af generalforsamling i Skatterevisorforeningen onsdag den 12. maj 2010 kl. 13.45
Dagsorden i flg. vedtægternes § 7:
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2.
3.
4.
5.
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b.

c.

d.
e.
7.
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Valg af dirigent
Beretning
Regnskabsaflæggelse
Fastsættelse af kontingent og indskud
Indkomne forslag. Hovedbestyrelsen forslår omfattende ændring af vedtægterne i ht. det udsendte bilag
1
Valg
Kasserer (Niels Andersen modtager genvalg)
Valg af enten (er vedtægterne ændret som foreslået, punkt ii ellers punkt i)
i. Næstformand (Jesper Kiholm modtager genvalg) eller
ii. Lokalformand for område 3 (Jesper Kiholm modtager valg)
Valg af bestyrelsessuppleanter (hvis vedtægterne ændres som foreslået):
i. 1. bestyrelsessuppleant for 1 år
ii. 2. bestyrelsessuppleant for 2 år
En revisor for 2 år, (Leif Thomsen modtager genvalg)
En 2. revisorsuppleant for 2 år, (Bent Laugesen modtager genvalg)
Eventuelt

Dagsorden:

Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)

Valg af dirigent

Erik Jørgensen valgtes. Han takkede for valget og konstaterede
at indkaldelsen er dateret den 16. april 2010 og udsendt den 16.
april 2010 kl. ca. 08.30 pr. mail. Generalforsamlingen er 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.
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Beretning

Formanden aflagde beretning og oplyste at foreningen
pr. 1. maj 2010 tæller knapt 1.000 medlemmer (heraf 30
seniormedlemmer og 130 privatansatte medlemmer), hvilket er
ensbetydende med et nettofald på omkring 100 medlemmer eller
svarende til ca. 10%.
Han oplyste videre, at det massive fald i medlemsbestanden som
foreningen har oplevet over de seneste to år, nu lykkeligvis
endeligt er stagneret og nettofaldet på de 10% nu primært kan
henføres til medlemmer, der går på pension eller er beskæftiget
med et væsentligt anderledes fagområde.
Leo Holm sagde til de knap 200 forsamlede: ”Noget tyder
heldigvis på, at vi nu er ved at konsolidere os medlemsmæssigt,
og vi har endda siden sidste år haft en medlemstilgang på knapt
50 nye medlemmer, hvoraf flere kommer fra det private
segment.
Det er altså status i dag og der er således fortsat et
medlemsantal som forpligter, hvilket Hovedbestyrelsen er meget
opmærksom på. Samtidig skal vi hele tiden skal have fokus på

Dagsorden:

Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)
nyrekruttering, idet vi må erkende, at vi næppe slipper for
pensioneringer de næste mange år. Efterlønsreform eller ej.”
Formanden foretog herefter en gennemgang af resultatet af
arbejdet med hovedbestyrelsens 10 sten, således som de er
beskrevet i nyhedsbrevet fra december 2010.
For beretningen stemte alle stemmeberettigede.
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Regnskabsaflæggelse, SRF og
Mogens Elgaards mindefond

Regnskaberne var uddelt og kassereren gennemgik dem.
På spørgsmål fra salen kunne det oplyses, at egenkapitalen pr.
31. december 2009 i Mindefonden er kr. 661.805
For regnskaberne stemte alle stemmeberettigede.
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Fastsættelse af kontingent og
indskud

Bestyrelsen foreslog kontingent, kr. 400,- (for juniorer og
seniorer 50% heraf) og indskud uændret med kr. 100,For forslaget stemte alle stemmeberettigede.
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Forslag

Formanden oplyste at der ikke er indkommet forslag udover
hovedbestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Formanden
motiverede Hovedbestyrelsens ønske om ændring af
vedtægterne.
Dirigenten slog fast, at ændringerne fremgår af det med
generalforsamlingsindkaldelsen fremsendte bilag og at der
stemmes om forslagene § for §.
Dirigenten opfordrede forsamlingen til at fremsætte generelle
bemærkninger til forslagene. Ingen ønskede ordet.
Herefter vedtoges følgende, med de ændringsforslag til det
foreslåede der fremgår af de enkelte bemærkninger:
§1
Stk. 3, 1. pkt. udgår (Et område svarer…). Det blev foreslået at
områderne i den nævnte opdeling i stk. 2 nummereres således:
Stk. 2 Foreningen er en landsforening der er opdelt i
følgende geografiske områder:
• Område 1 Nordjylland
• Område 2 Midtjylland
• Område 3 Sydjylland-Fyn
• Område 4 Midt- og Sydsjælland
• Område 5 Nordsjælland-København
Ændringen, i den ændrede affattelse, blev vedtaget med alle
stemmer for, bortset fra 3.
§2
Den foreslåede ændring blev vedtaget enstemmigt.

Dagsorden:

Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)
§3
Den foreslåede ændring blev vedtaget enstemmigt.
§5
Den foreslåede ændring blev vedtaget enstemmigt.
§7
Det blev foreslået at indsætte ”En 2. revisorsuppleant” som et
selvstændigt punkt ”f” under valg i lige årstal.
Den foreslåede ændring, i den ændrede affattelse, blev vedtaget
enstemmigt.
Et forslag om at vedtagelse af et budget skulle ske på
generalforsamlingen nød ikke fremme.
§9
Den foreslåede ændring blev vedtaget enstemmigt.
§ 10
Den foreslåede ændring blev vedtaget enstemmigt.
§ 11
Den foreslåede ændring blev vedtaget enstemmigt.
§ 12
Den foreslåede ændring blev vedtaget enstemmigt.
Ikrafttrædelse
Bestemmelsen blev enstemmigt vedtaget som foreslået, dog med
den ændring at valg af områdeformanden for område 3 kun sker
for 1 år, således at han er på valg i ulige år, dvs. igen i 2011.
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Valg

a. Kasserer Niels Andersen genvalgtes, enstemmigt og uden
modkandidater
b. Jesper Kiholm valgtes som lokalformand for område 3,
enstemmigt og uden modkandidater.
c. Linda Asser Jensen valgtes som 1. bestyrelsessuppleant og Jan
Rasmussen som 2 bestyrelsessuppleant, enstemmigt og uden
modkandidater.
d. Revisor Leif Thomsen valgtes, enstemmigt og uden
modkandidater.
e. 2. revisorsuppleant valgtes, enstemmigt og uden
modkandidater.
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Eventuelt

Der kom 2 forslag under eventuelt:
1. Der ønskes flere noter til regnskabet, specielt ønskes
honorarer mere specificeret.
2. Det foreslås, at medlemmer, for det år de udelukkes fra
foreningen pga. kontingentrestancer, skal betale restancen, ved

Dagsorden:

Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)
genindmeldelse. Kassereren kunne oplyse, at en sådan
bestemmelse allerede findes i vedtægternes § 5 stk. 3
Under punktet eventuelt udnævntes Jesper Kiholm til årets
skatterevisor 2010.
Da ingen herefter ønskede ordet hævede dirigenten
generalforsamlingen kl. 15.10 og takkede for god ro og orden.

Nyborg, den 12. maj 2010

Jørn Dysted
Sekretær (sign)

Erik Jørgensen
Dirigent (sign)

