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Endeligt 
 
Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Skatterevisorforeningen, tirsdag den 20. maj 2008 
 
Deltagere: Niels Andersen, Leif Beltoft, Jesper Kiholm, Kim Tolstrup, Leo Holm, Preben Buchholtz, Jørgen Simonsen og 
Jørn Dysted 
 
Afbud fra: Ingen 
  
Dagsorden i flg. indkaldelse af 14. maj 2008 
 

1. Godkendelse af dagsorden samt referat af HB-mødet den 2. april 2008 
 
2. Diverse orienteringer 

a. Nyt fra landsformanden 
b. Økonomistatus, regnskabsrapportering, budget 2008 mm 
c. Medlemssituationen 
d. Øvrig gensidig orientering 

 
3. Diverse punkter til beslutning: 

a. Økonomi 2008 
b. Gennemgang af medlemsundersøgelsen vedrørende Landsmødet 
c. Deltagerkredsen til SRFs kurser 
d. Drøftelse af indhold til artikel i næste Skatterevisoren – ”SRF og fremtiden”  

 
4. Generalforsamling 2008 

a. Drøftelse af kontingent  
b. Er der styr på alt 
c. Hvem gør hvad 
d. Evt. 

 
5. Igangværende aktiviteter/opfølgningspunkter: 

1.  Status på opdatering af hjemmeside 
2.  Status rekrutteringstiltag nye medlemmer. Ny situation vi skal forhold os til, hvis vedtægtsændringer 

vedtages 
3. Mogens Elgaards Mindepris 
4. Strategi for SRF’s kursusvirksomhed 
5. Status seniorudvalget 
6. Det videre arbejde med medlemsundersøgelse/markedsføring/identitet, jf. uddrag  af referat nedenfor – 

med udgangspunkt i fremsendt regneark Hvad kan vi yderligere lære af den første gennemførte 
undersøgelse ? Vi mangler fokus på Skatterevisoren 

 
6. Næste møder  

 
7. Eventuelt 
 

 Dagsorden: Beslutning/konklusion: 
(offentliggøres) 

1 Godkendelse af dagsorden 
samt referat af HB-mødet 
den 2. april 2008 

Dagsorden og referat blev godkendt uden bemærkninger. 

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

regnskabsrapportering, 
budget 2008 mm 

a. Leo oplæste takkebrev fra T. Helmo Madsen, for foreningens 
opmærksomhed ved hans 60 årsdag. 
 
Leo Havde i sidste uge deltaget i en FSR konference, hvor der blev sat 
fokus på revisors kerneydelser.  
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 Dagsorden: Beslutning/konklusion: 
(offentliggøres) 

c. Medlemssituationen 
d. Øvrig gensidig 

orientering 

 
Til ny formand af FSR var valgt Kurt Gimsing. 
 
Under konferencen var det blevet drøftet hvad det vil betyde for revisors 
arbejde, at det ser ud til at der sker ophævelse af revisionspligten for en 
større del af de danske selskaber. Leo havde i debatten oplyst, at også 
SRF har interesser i at revisionspligten bevares for en større del af de 
danske selskaber, navnlig de mindre selskaber. 
 
b. Indtægterne er inde i en recession og der er ikke sket en positiv 
udvikling siden sidste regnskabsrapport. 
 
c. Der er i øjeblikket 1.608 medlemmer af foreningen.  
 
Udviklingen i medlemstallet kan ses på nettet, hvor formanden i 
forbindelse med generalforsamlingen har lavet en analyse. 
 
d. Uddannelsesudvalget har lagt sidste hånd på efterårets 
kursusprogram. Formanden for udvalget Kim Tolstrup gennemgik 
programmet der byder på gode og nyttige kurser. Programmet udsendes 
elektronisk til medlemmerne og lægges snart på internettet. 

3 Diverse punkter til 
beslutning: 
a. Økonomi 2008 
b. Gennemgang af 

medlemsundersøgelsen 
vedrørende 
Landsmødet 

c. Deltagerkredsen til 
SRFs kurser 

d. Drøftelse af indhold til 
artikel i næste 
Skatterevisoren – ”SRF 
og fremtiden”  

a. Det må i øjeblikket konstateres, at dagskurserne ikke bidrager positivt 
til foreningens økonomi. Det forventes dog, at budgetsituationen i SKAT 
bliver bedre i løbet af året, således, at der kan håbes på bedre 
omsætning i efterårssæsonen. 
 
b. Resultatet af medlemsundersøgelsen lægges på nettet. Konklusioner 
på enkelte punkter bringes i bladet. 
 
Følgende kan dog foreløbigt konkluderes: 
 
400 besvarelser tilkendegiver, at de gerne ville til landsmøde i 2008. 71% 
har fået afslag på deltagelse og den væsentligste grund angives som 
økonomi. 
 
Meget få var selv indstillet på at betale for deltagelse i landsmødet. 
 
En stor del af de medlemmer der har svaret, at de havde lyst til at 
deltage i landsmødet for det fagliges skyld, men ca 30% havde ikke gjort 
deres stilling op. 
 
Af besvarelserne fremgår, at det typiske medlem deltager hvert andet 
år. 
 
70% af medlemmerne svarer, at de finder at der er behov for et 
landsmøde i den nuværende form. 
 
Næsten 85% synes at det udbudte landsmøde 2008 indeholder et 
passende mix mellem fagligt og muligheder for at networke. 
 
Der er overvejende stemning for at der afholdes landsmøde hvert år. 
 
c. Kredsbestyrelsesmedlemmers gratis deltagelse i dags- og 
internatkurser må under hensyn til økonomien ophøre. 
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 Dagsorden: Beslutning/konklusion: 
(offentliggøres) 

 
d. Udskydes til senere (deadline er den 29. maj 2008) 

4 Generalforsamling 2008 
a. Drøftelse af kontingent  
b. Er der styr på alt 
c. Hvem gør hvad 
d. Evt. 

a. Mange forskellige modeller for kontingentopkrævning blev drøftet, 
herunder satser for kontingent og særskilt betaling for bladet. 
 
Bladet kunne gøres mere attraktivt, f.eks. ved at udkomme hyppigere, 
ligesom bladet kunne spille sammen med et mere attraktivt internet, 
f.eks. a’la Windows Live mmm. 
 
Drøftelserne mundede ud i, at bestyrelsen foreslår generalforsamlingen, 
at kontingentet ikke stiger, men holdes på 400 kr. for ordinære 
medlemmer, medens juniorer og seniorer betaler 50% af dette beløb. 
 
Generalforsamlingen vedtog efterfølgende at stemme enstemmigt for 
forslaget. 

5 Igangværende 
aktiviteter/opfølgningspun
kter: 
1. Status på opdatering af 

hjemmeside 
2. Status 

rekrutteringstiltag nye 
medlemmer. Ny 
situation vi skal forhold 
os til, hvis 
vedtægtsændringer 
vedtages 

3. Mogens Elgaards 
Mindepris 

4. Strategi for SRF’s 
kursusvirksomhed 

5. Status seniorudvalget 
6. Det videre arbejde 

med 
medlemsundersøgelse/
markedsføring/identite
t, jf. uddrag af referat 
nedenfor – med 
udgangspunkt i 
fremsendt regneark 
Hvad kan vi yderligere 
lære af den første 
gennemførte 
undersøgelse? Vi 
mangler fokus på 
Skatterevisoren 

Undersøgelsen om bladet Skatterevisoren gennemføres i begyndelsen af 
efteråret. Formuleringen af spørgsmålene og tilrettelæggelsen af 
undersøgelsen sker naturligvis i samarbejde med bladradaktionen. 

6 Næste møder 27. juni 2008 kl. 14.00 i Århus. Nærmere om mødested senere 

7 Eventuelt Intet forelå, mødet slut kl. 13.30 
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