Hovedbestyrelsen
Side: 1 af 2

Endeligt
Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Skatterevisorforeningen, mandag den 18. maj 2009
Deltagere: Niels Andersen, Preben Buchholtz , Jesper Kiholm, Leif Beltoft, Kim Tolstrup, Leo Holm, Jørgen Simonsen, og
Jørn Dysted
Afbud fra: Ingen
Dagsorden i flg. indkaldelse af 18. april 2009:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Gensidig orientering
Landsmøde 2009:
a. Er der styr på det praktiske
b. Jubilæumsreceptionen – det nærmere forløb
c. Aftenfest
d. Generalforsamling
e. Diverse
Fremtiden, set i lyset af beretningen
Næste møder
Eventuelt

Dagsorden:

Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)

1

Godkendelse af dagsorden
samt referat af HB-mødet
den 6. maj 2009

Dagsorden og referat godkendt.
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Gensidig orientering

Jubilæumsskriftet udkommer i morgen, den 19. maj med store tilskud fra
bla. SKAT og Skatteministeriet.
Første runde af kurser i Skatteakademiet er sluttet med gode
tilbagemeldinger.
Kurset om kontrolbeføjelser hvor der deltager medlemmer, såvel som
politifolk har været en stor succes. Således deltager der 72 alene i
Roskilde. Hertil kommer at København har købt kurset særskilt til 70
deltagere.
Leo oplyste, at foreningen har udbudt et kursus i dødsboskatteloven for
skifteretterne. Kurset afholdes den 8. juni og samler næsten 40
deltagere.
Kursuskataloget er undervejs. Et par kendte foredragsholdere har
desværre meldt afbud.
Der er trykt en jubilæumsplakat. Den sættes til salg via nettet.
Jubilæumsskriftet, der udkommer i morgen, sendes i 2. oplag gratis til
alle medlemmer inden ferien.

3

Landsmøde 2009
a. Er der styr på det
praktiske
b. Jubilæumsreceptionen

a. Der er styr på det praktiske.
b. Jubilæumsfestligheden og surprisen finder sted i sal J og buffeten
anrettes lige udenfor.
c. Der kan reserveres borde som sædvanligt hos overtjeneren.
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Dagsorden:

Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)

– det nærmere forløb
c. Aftenfest
d. Generalforsamling
e. Diverse

d. Bestyrelsen ser tiden an, mht. de dystre udsigter der ridses op i
beretningen, men håber naturligvis på at den vedtages.
e. Intet
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Fremtiden set i lyset af
beretningen

Uanset om foreningen nedlægges, vil Mogens Elgaards Mindefond stadig
fortsætte som hidtil.
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Næste møder

Der stiles mod et møde allerede i juni, således at fremtiden kan drøftes i
detaljer og således at det praktiske kan planlægges og aftales.
Forinden næste HB-møde skal der holdes et møde med Københavns
Universitet, således at fremtiden kan drøftes med dem.
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Eventuelt

Der er kommet 2 bidrag til bedømmelse. Diplomerne overrækkes den 26.
maj.
Mødet hævet 17.30

