
Referat af generalforsamling i Skatterevisorforeningen tirsdag den 19. maj 2009 kl. 10.45

Dagsorden i flg. vedtægternes § 7:

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Fastsættelse af kontingent og indskud
5. Indkomne forslag. Hovedbestyrelsen forslår ændring af vedtægternes § 7, stk. 4
6. Valg
a. Landsformand
b. En revisor for 2 år
c. En 1. revisorsuppleant

7. Eventuelt

Dagsorden: Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)

1 Valg af dirigent Erik Jørgensen valgtes. Han takkede for valget og konstaterede 
at indkaldelse var dateret den 27. april 2009 og udsendt den 27. 
april 2009 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.

2 Beretning Formanden aflagde beretning.

Formanden sagde bla., at hovedbestyrelsen stiler mod at lukke 
foreningen og skitserede følgende foreløbige plan for afviklingen:

 Der udvikles og udbydes kurser for efteråret 2009
 Der skal sikres en afklaring af samarbejdsrelationerne med 

Københavns Universitet og Thomson
 Der skal sikres en afvikling af SRFs aktiviteter
 Ophør af SRF skal afsluttes formelt

Dirigenten satte beretningen under debat og afstemning, men 
suspenderede generalforsamlingen i ca. 10 minutter, for at give 
forsamlingen lejlighed til kortvarigt at drøfte oplysningen om, at 
foreningen stiler mod at lukke.

Et medlem takkede bestyrelsen for det store arbejde den har 
gjort, og mente, at den var nærmest til at se vilkårene for 
foreningens videre drift.

Et andet medlem udtrykte overraskelse og bedrøvelse over 
beslutningen.

Et tredje medlem så foreningens lukning, som endnu et tegn på, 
at skattekontrollen afvikles, men støtter forslaget.



Dagsorden: Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)

Et fjerde medlem ville vide hvorfor foreningen ikke arbejder 
sammen med DFH, i stedet for Københavns Universitet. Hertil 
svarede landsformanden at dette er et strategisk tiltag, der skal 
ses i sammenhæng med udvidelsen af medlemsskaren i det 
private segment.

Formanden takkede for de mange venlige ord.

For beretningen stemte alle stemmeberettigede.

3 Regnskabsaflæggelse, SRF og 
Mogens Elgaards mindefond

Regnskaberne var uddelt og kassereren gennemgik dem.

For regnskaberne stemte alle stemmeberettigede.

4 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.

5 Forslag Formanden oplyste at der ikke er indkommet forslag udover 
hovedbestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Formanden 
motiverede Hovedbestyrelsens ønske om ændring af 
vedtægterne.

Forslaget til ny formulering af vedtægternes § 7 stk. 4 lyder
således:

Stk. 4. I forbindelse med den ordinære generalforsamling kan der 
afholdes landsmøde. Hovedbestyrelsen kan bestemme, at landsmøde ikke 
afholdes, eller at det holdes på et andet tidspunkt end i forbindelse med 
generalforsamlingen.

Ændringen blev vedtaget enstemmigt

6 Valg Dirigenten bemærkede, at der var en trykfejl i 
generalforsamlingsindkaldelsen, idet der under punkt c. skal 
vælges en 1. revisorsuppleant og ikke en 2. suppleant, som 
oplyst i indkaldelsen.

a. Leo Holm valgtes som landsformand, enstemmigt og uden 
modkandidater
b. Hans Birk valgtes som revisor, enstemmigt og uden 
modkandidater.
c. Jeannette Stasiak genvalgtes som 1. revisorsuppleant, 
enstemmigt og uden modkandidater.

7 Eventuelt Ingen ønskede ordet og dirigenten takkede for god ro og orden, 
og hævede derefter generalforsamlingen kl. 12.08

Nyborg, den 19. maj 2009



Jørn Dysted
Sekretær (sign)

Erik Jørgensen
Dirigent (sign)


