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Endeligt 
 
Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Skatterevisorforeningen, torsdag den 20. februar 2009 
 
Deltagere: Niels Andersen, Leif Beltoft, Kim Tolstrup, Leo Holm, Jørgen Simonsen, Preben Buchholtz, Jesper Kiholm og 
Jørn Dysted 
 
Afbud fra: Ingen 
 
Dagsorden i flg. indkaldelse af 9. februar 2009 
 

1. Godkendelse af dagsorden samt referat af HB-mødet den 8. januar 2009 
 

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

 
3. Landsmøde 2009, 40 års jubilæum 
 
4. Strategi – vision – retning - fremtiden for SRF 

a. Oplæg fra alle om tanker om fremtiden 
b. Workshop/debat 
c. Beslutning af strategi 
d. Arbejdsplan 2009/10 

 
5. Næste møder forår 2009. 
 

6. Eventuelt 
 

 
 

 Dagsorden: Beslutning/konklusion: 
(offentliggøres) 

1 Godkendelse af dagsorden 
samt referat af HB-mødet 
den 8. januar 2009 

Dagsorden og referat godkendt 

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

regnskabsrapportering 
mm 

c. Medlemssituationen  
d. Øvrig gensidig 

orientering 

a. Skatterevisoren er nu udkommet med det indstik fra UfS, der er aftalt 
med Thomson. Indstikket indeholder udvalgte artikler mv. 
 
Det er tanken at Skatterevisoren delvist skal digitaliseres, men stadig 
udkomme som et blad i papirform. De digitaliserede artikler mv. gøres 
tilgængelige fra netversionen af Thomson. Det ophavsmæssige er ikke 
helt på plads, men Leo, Niels og Kim arbejder videre på en løsning. 
 
Der har været afholdt årsmøde i Skatterevisorens redaktion. Det var et 
godt og produktivt møde, hvor næste års temaer og emner blev fastlagt. 
Næste års udgivelser tegner allerede godt. 
 
Foreningens hjemmeside er blevet redesignet og fungerer indtil videre 
godt. 
 
Skatteakademiet er kommet godt fra start, med en god skattekonference 
og et godt kursuskatalog for foråret. Kataloget er udsendt til 90 mulige 
kunder til kurserne og der er allerede tilmeldinger. 
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 Dagsorden: Beslutning/konklusion: 
(offentliggøres) 

 
Der er afholdt nogle initiale omkostninger og samarbejdet med joint 
venturepartneren Københavns Universitet forløber fremragende. 
 
Der er berettigede og gode forventninger til et godt samarbejde i 
fremtiden. 
 
b. Regnskabet for foreningen foreligger revideret og blev underskrevet. 
Der er trods alt et lille overskud på. kr. 6.000, der dog ikke er 
tilfredsstillende. 
 
c. Der er nu 1379 medlemmer, der fordeler sig med følgende fra kreds 1 
til kreds 5: 118, 220, 254, 237, 550.  
 
Blandt medlemmerne er der 388 restanter, men bladet sendes ud til dem 
denne gang. I næste uge rykkes restanterne med ganske kort frist og 
medlemmet slettes, hvis der ikke betales.  
 
Revisormanualen udsendes naturligvis ikke til de medlemmer der er 
slettede eller har meldt sig ud. 
 
d. Der blev gjort status på kursusdelen. Det konstateres at Ole Aagesen 
holder møder for SKAT to steder i landet. SRFs Skatajour med Jan 
Pedersen afholdes også 2 steder lokalt efter aftale med foreningen. Der 
er forholdsvis god tilslutning til kurserne. 
 
Der er truffet aftale med Ole Aagesen om uddelingen af Mindeprisen. 
 
Preben arbejder videre med et kursus om kontrolbeføjelser med Marit 
Nilsen (Abel) 
 
Foreningen har solgt et kursus om de nye dødsboskatteregler til 
Skifteretterne. De sidste brikker er ved at falde på plads til et kursus, 
hvor Randi Hjort og Leo Holm underviser for foreningen. Prisen er ikke 
endeligt fastsat. 
 
Skattemail har sendt lister med abonnenter, der har angivet at være 
medlemmer af SRF. Listerne er verificeret og enkelte, der angav 
medlemskab, var ikke medlemmer af foreningen. 

3 Landsmøde 2009, 40 års 
jubilæum 

Leo omdelte et forslag til landsmødeprogram. Programmet blev vedtaget 
og der var enighed om, at det er et udmærket program, der bør 
interessere alle foreningens medlemmer. 
 
Leo modtager bidrag til programpunkter og forslag til underholdning. Der 
er skaffet nogen finansiering af landsmødet, og en priside kunne være kr. 
2.000 på delt dobbeltværelse, ligesom sidste år. 

4 Strategi – vision – retning - 
fremtiden for SRF 
 
a. Oplæg fra alle om 

tanker om fremtiden 
b. Workshop/debat 
c. Beslutning af strategi 

a., b., c. og d. Det må konstateres, at et ens kontingent for alle 
medlemmer, ikke opfylder alles krav til medlemskab. Derfor blev det 
vedtaget, at forsøge at danne en differentieret kontingent/- gebyrmodel 
sammen, fx. A, B og C medlemskab, som medlemmerne kan vælge 
imellem. 
 
Leo, Niels og Jørn udgør et hurtigarbejdende udvalg der kommer med et 
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 Dagsorden: Beslutning/konklusion: 
(offentliggøres) 

d. Arbejdsplan 2009/10 forslag til næste HB-møde. 
 
Det blev vedtaget ikke at ændre foreningens struktur i øjeblikket. 
Debatten herom tages op senere. 
 
Mulige samarbejdsparter blev drøftet. 
 
Der skal iværksættes et rekrutteringstiltag. Jesper står for opgaven og 
starter med at opdatere den foreliggende folder. Deadline er den 1. juni 
2009. 
 
Jørn undersøger mulighederne for at sælge bannerreklamer på 
hjemmesiden og forelægger et forslag for HB. 

5 Næste møder forår 2009. 26. marts i København, i nødstilfælde på H. C. Ørstedsvej 10, 3. th. 

6 Eventuelt Intet forelå – mødet hævet 18.45 
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