
 

Referat af generalforsamling i Skatterevisorforeningen tirsdag den 20. maj 2008 kl. 14.00 
 
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 § 1, § 3 og § 7, 

jf. vedlagte bilag. 
6. Valg 
a. Kasserer (Niels Andersen modtager genvalg) 
b. Næstformand (Jesper Kiholm modtager genvalg) 
c. 1 revisor for 2 år (Leif Thomsen modtager genvalg) 
d. 1 anden revisorsuppleant for 2 år (Nyvalg, Bent Laugesen foreslås) 

7. Eventuelt 
 

 Dagsorden: Beslutning/konklusion: 
(offentliggøres) 

1 Valg af dirigent Erik Jørgensen valgtes. Han takkede for valget og konstaterede 
at indkaldelse var dateret den 21. april 2008 og udsendt den 22. 
april fra kl. 07.57. 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. 
 
Dirigenten satte beretningen under debat og afstemning. For 
beretningen stemte alle stemmeberettigede. 

3 Regnskabsaflæggelse, SRF og 
Mogens Elgaards mindefond 

Regnskaberne var uddelt og kassereren gennemgik det. 
  
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 lyder således: 
 
§ 1 

Foreningens navn er Skatterevisorforeningen (SRF). Foreningen er stiftet 



 

 Dagsorden: Beslutning/konklusion: 
(offentliggøres) 

den 14. juni 1969. Foreningens binavn er: SRF Skattefaglig Forening. 
 
§ 3 stk. 1 

§ 3 Som ordinært medlem af foreningen kan optages offentligt og 
tidligere offentligt ansatte, som har bestået Skatterevisoruddannelsen/Den 
skattefaglige Diplomuddannelse, ToldSkats fuldmægtiguddannelse, Den 
Toldfaglige Etatsuddannelse, eller en uddannelse som, efter 
hovedbestyrelsens bestemmelse, kan sidestilles hermed. 
Hovedbestyrelsen offentliggør før hvert års generalforsamling en liste 
over de uddannelser, der kan sidestilles med de i 1. pkt. nævnte. 
 
§ 3 stk. 2 
Stk. 2. Som ordinært medlem af foreningen kan også optages personer 
der ikke er/har været offentligt ansatte, når de har en uddannelse nævnt i 
stk. 1 eller en uddannelse som hovedbestyrelsen har sidestillet hermed jf. 
stk. 1.  
 
§ 3 stk. 3 
Stk. 3. Hovedbestyrelsen kan dispensere fra de i stk. 1 og stk. 2 nævnte 
bestemmelser. 
….. 
 
§ 7 stk. 4 
Stk. 4. I forbindelse med den ordinære generalforsamling afholdes 
landsmøde. Hovedbestyrelsen kan bestemme, at landsmøde ikke 
afholdes. 
….. 
 
Alle ændringerne blev vedtaget enstemmigt 

6 Valg a. Niels Andersen valgtes som kasserer, enstemmigt og uden 
modkandidater 
b. Jesper Kiholm valgtes som næstformand, enstemmigt og uden 
modkandidater. 
c. Leif Thomsen genvalgtes som revisor, enstemmigt og uden 
modkandidater. 
d. Bent Laugesen valgtes som 2. revisorsuppleant, enstemmingt 
og uden modkandidater 

7 Udnævnelse af æresmedlem Formanden foreslog et nyt punkt 7, om udnævnelse af 
æresmedlem. Generalforsamlingen vedtog enstemmigt forslaget 
om et nyt punkt. 
 
Hovedbestyrelsen foreslog at Niels Andersen udnævnes til 
æresmedlem. Forslaget blev enstemmigt vedtaget med 
akklamation. Foreningen har herefter 3 æresmedlemmer, nemlig 
Hans Birk, Erik Jørgensen og Niels Andersen. 

8 Eventuelt Under dette punkt udnævntes Kim Tolstrup til Årets 
Skatterevisor. 
 
Ingen ønskede herefter ordet og dirigenten takkede for god ro og 
orden, og hævede derefter generalforsamlingen kl. 15.43 



 

  
København den 20. maj 2008 
 
 
 
Jørn Dysted 
Sekretær (sign) 

Erik Jørgensen 
Dirigent (sign) 

 


