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Endeligt 
 
Referat af Bestyrelsesmøde i Skatterevisorforeningen, torsdag den 17. juni 2010 
 
Deltagere: Niels Andersen, Anne Lucas, Leif Beltoft, Preben Buchholtz , Jesper Kiholm, Leo Holm, Kim Tolstrup og Jørn 
Dysted  
 
Afbud fra: Jørgen Simonsen 
 
Dagsorden i flg. indkaldelse af 13. juni 2010: 
 
1. Godkendelse af dagsorden samt referat af HB-mødet den 11. maj 2010 
2. Konstituering 
3. Diverse orienteringer  

a. Nyt fra landsformanden 
b. Økonomistatus, regnskabsrapportering mm 
c. Medlemssituationen 
d. Øvrig gensidig orientering 

4. Evaluering Faglig Dag / Free2Learn, herunder navnlig 
a. Vedtægtsændringer – er der noget vi skal være OBS på? 
b. Udvidelse med faglige personer 
c. Økonomi 

5. Igangværende aktiviteter – baseret på ”De 10 sten” 
a. Ny SRF Folder 

1. Idé udveksling – sparring - workshop 
b. Kursusvirksomheden i udvikling  
c. Skatterevisoren i udvikling  

1. Udvidelse af redaktionen 
d. Nye samarbejdsrelationer  

1. SKAT – jf. Birte Deleurans svar 
e. Fokus på markedsføring  
f. Projekt Delphi  

6. Opfølgning på Steffen Normann Hansens indlæg Faglig Dag 
a. Se Skatterevisoren nr. 3, side 14-15 
b. God skik contra ”Vidensbaseret projektorganisation” 

7. Næste møde. 
8. Eventuelt 
 

 Dagsorden: Beslutning/konklusion: 
(offentliggøres) 

0 Velkomst Leo bød Anne velkommen i bestyrelsen og udtrykte håbet om, at hendes 
arbejde i denne ville blive til fælles nytte og glæde. 

1 Godkendelse af dagsorden 
samt referat af HB-mødet 
den 11. maj 2010 

Dagsorden og referat blev godkendt. 

2 Konstituering Bestyrelsen konstituerede sig med Jesper Kiholm som næstformand og 
Jørn Dysted som sekretær. Begge enstemmigt. Konstitutering med 
udvalgsformænd sker ved en senere lejlighed 

3 Diverse orienteringer  
a. Nyt fra landsformanden 
b. Økonomistatus, 

regnskabsrapportering 
mm. 

c. Medlemssituationen  

a. Der blev i sidste uge uddelt diplomer og masterbeviser. Ved disse 
lejligheder blev der uddelt skriftlige opfordringer til at træde ind i 
foreningen, tillige med nogle små opmærksomheder. 
 
Foreningens restoplag af Bent Ramskovs bog om sambeskatning er blevet 
solgt i hele 25 eksemplarer, til en absolut favørpris. 
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 Dagsorden: Beslutning/konklusion: 
(offentliggøres) 

d. Øvrig gensidig 
orientering 

 
Der er takkekort fra Hans Birk, for hans deltagelse i Faglig Dag. Hans 
stiller sig til rådighed for forskellige arbejdsopgaver for foreningen, hvis 
det ønskes. Han har bragt en udlandstur i forslag og det besluttedes at 
bede Hans om at gå videre med projektet, dog således at der må findes 
sponsorer, således at deltagerbetalingen kan holdes under 2.000 kr. 
 
Masterafhandlingen ”momsfradrag”, der handler om moms på ydelser går 
i trykken og forventes udbudt til en pris af kr. 300. 
 
Kontakten til Thomson opretholdes naturligvis og der arbejdes stadig på 
nye samarbejdsområder. 
 
Leo oplyste at Randi Hjort har skrevet en masterafhandling med titlen 
”Legaliteten ved værdiansættelse af fast ejendom ved arv og gave”. 
Afhandlingen er blevet forsvaret for nyligt og opnåede en god karakter. 
 
Det vedtoges at lade foreningen udgive denne afhandling også, på 
sædvanlige vilkår. 
 
Jørn nævnte muligheden for at udgive flere afhandlinger som e-bøger. 
 
Foreningen er blevet inviteret til en konference arrangeret af 
videncenter for landbrug den 31. august 2010. 
SRF og FRR har holdt et møde, hvor status på revisionspligten blev 
drøftet. Under dette møde blev opfordringen til at komme med bidrag til 
”Forenklet Skatteadministration” drøftet. 
 
Det blev vedtaget at SRF skulle tage imod opfordringen og sammen med 
FRR udarbejde forskellige forslag til forenklinger. Jesper og Jørn blev 
udpeget til at tage del i arbejdet. 
 
Landsformand og næstformand mødes den 18. juni med 
skatteministeren. Foreningen vil tage følgende emner op: forenklinger, 
SRF som kulturbærer, fagligt miljø og retssikkerhed. 
 
b. Kassereren uddelte driftsoversigt og oplyste at foreningens økonomi er 
nogenlunde. Driftsoversigten forbedres yderligere ved at oplyse 
honorarbeløbene særskilt. 
 
c. Medlemstallet er stabilt på ca. 1.000 medlemmer (984). 
 
d. Kim kunne oplyse, at der er kommet mange evalueringer på sidste 
kursus. 80% af evalueringerne er positive og inden for normalområdet. 
Der er også meget positive og meget negative evalueringer, ca. 10% til 
hver.  
 
Kollegaerne fra inddrivelsesområdet er generelt positive og Kim oplyste, 
at evalueringerne er nogenlunde som forventede og ikke giver anledning 
til særlig indsats. 

4 Evaluering Faglig Dag / 
Free2Learn, herunder 
navnlig 
a. Vedtægtsændringer – 

a. Jørn oplyste, at han efter generalforsamlingen var blevet kontaktet af 
2 kollegaer, der begge havde konkrete forslag til vedtægtsforbedringer. 
Indtil næste generalforsamling opsamler  han eventuelle forslag til 
vedtægtsændringer, der bearbejdes af bestyrelsen i forbindelse med 
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 Dagsorden: Beslutning/konklusion: 
(offentliggøres) 

er der noget vi skal 
være OBS på? 

b. Udvidelse med faglige 
personer 

c. Økonomi 

planlægningen af næste generalforsamling. 
 
b. Det blev drøftet grundigt, på hvilke områder man skulle finde faglige 
personer til at bemande foreningens udvalg. Herunder blev moms- og 
afgiftsområdet nævnt som et særligt indsatsområde, men det 
besluttedes, at dette område efterhånden er så integreret i 
medlemmernes daglige arbejdsområde, at man ved fremtidige 
kursusplanlægninger i højere grad gør moms- og afgifter til en integreret 
del af de ordinære kurser. 
 
Der blev peget på, at det måske vil blive svært at finde eksterne 
undervisere, idet disse i højere grad er specialiserede i deres daglige 
arbejde. 
 
I stedet blev det vedtaget at gøre en større indsats på 
inddrivelsesområdet. Leo og Kim tager kontakt med relevante personer 
med tilbud om at gå ind i arbejdet med at skaffe kursustilbud til 
inddrivelsessegmentet. 
 
Motorsegmentet blev nævnt som et emneområde, da mange af vore 
kollegaer gør tjeneste på dette område. 
 
c. Intet forelå. 
 
Der blev trukket lod i den konkurrence der blev udskrevet på 
generalforsamlingen om at komme med forslag til nye kurser. Vinder blev 
Jesper Dyremose, Odense. Kim overrækker præmien ved en lille 
højtidelighed på tjenestestedet. 

5 Igangværende aktiviteter – 
baseret på ”De 10 sten” 
a. Ny SRF Folder 
1. Idé udveksling – 

sparring - workshop 
b. Kursusvirksomheden i 

udvikling  
c. Skatterevisoren i 

udvikling  
1. Udvidelse af 

redaktionen 
d. Nye 

samarbejdsrelationer  
1. SKAT – jf. Birte 

Deleurans svar 
e. Fokus på markedsføring  
f. Projekt Delphi  

a1. Det praktiske blev aftalt 
 
b. der er allerede aftalt 2 kurser til efteråret – de kan begge bestilles via 
hjemmesiden allerede nu. I næste uge udsendes indbydelse til første 
kursus. 
 
Der er gennem den afholdte konkurrence kommet gode forslag ind til nye 
kurser. 
 
c1. Der er personalemangel i redaktionen af Skattefagligt. Navnene på 
tre gode emner til at forstærke redaktionen blev nævnt og Anne 
kontakter de nævnte og opfordrer dem til at yde en indsats. 
 
d1. Der er nu modtaget en tilbagemelding om en mulig aftale, via en 
mail til Leo, der også svarer på den. 
 
e. Intet nyt, vi ser tiden an. 
 
 

6 Opfølgning på Steffen 
Normann Hansens indlæg 
Faglig Dag 
a. Se Skatterevisoren nr. 

3, side 14-15 
b. God skik contra 

a. og b. Der arbejdes videre med et oplæg. 
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 Dagsorden: Beslutning/konklusion: 
(offentliggøres) 

”Vidensbaseret 
projektorganisation” 

7 Næste møde På Nyborg Strand 17. september 2010 kl. 15.00 

8 Eventuelt Jesper takkede endnu engang for udnævnelsen til Årets Skatterevisor og 
varslede et takkekort. 
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