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Referat af ordinær generalforsamling i SRF Skattefaglig Forening, torsdag den 23. maj 2013 

kl. 14.00 

 
Dagsorden i flg. vedtægternes § 7: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning 

3. Regnskabsaflæggelse 

4. Fastsættelse af kontingent og indskud. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og indskud. 

5. Indkomne forslag. 

6. Valg: 

a. Landsformand, (Leo Holm, modtager genvalg) 

b. Uddannelsesansvarlig (Kim Tolstrup, modtager genvalg) 

c. Områdeformænd for område 1, 3 og 5 (Kim Thomsen og Jesper Kiholm, modtager genvalg. Preben 

Buchholtz modtager ikke genvalg) 

d. Første bestyrelsessuppleant for 2 år (Linda Asser Jensen modtager genvalg) 

e. En revisor for 2 år (Hans Birk modtager genvalg) 

f. Første revisorsuppleant for 2 år (Jeannette Stasiak modtager genvalg) 

7. Eventuelt 

 
 

 Dagsorden: Beslutning/konklusion: 

1 Valg af dirigent Hans Birk valgtes. Han takkede for valget og konstatere-
de at indkaldelsen er dateret den 29. april 2013 og ud-
sendt samme dag fra kl. 13.41 pr. mail. Generalforsam-
lingen er således lovligt varslet, da indkaldelse efter ved-
tægternes § 7 stk. 2 skal ske med 3 ugers varsel. 
 
Da generalforsamlingen efter vedtægternes § 6 stk. 3 er 
beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal, konstate-
rede dirigenten at generalforsamlingen er lovlig og be-
slutningsdygtig. 

2 Beretning Landsformanden aflagde beretningen, der bla. indeholdt 
følgende hovedpunkter: 

 Medlemssituationen maj 2013 

 Hvad sagde jeg sidste år om ”fremtiden”? 

 Kursusvirksomheden 

 SkatteAkademiet 

 Medlemsbladet SKATTEfagligt 

 Skatteudvalget 

 Studieudvalget 

 SRF Mogens Elgaards Mindefond 

 Samarbejdspartnere 

 Nye ”koste” i toppen af SKAT 

 Pressehetz 

 Markedsføring 

 Fremtidens udfordringer 

 Tak 
Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 

3 Regnskabsaflæggelse, SRF og Mogens  
Elgaards mindefond 

De uddelte regnskaber blev gennemgået af kassereren. 
 
Foreningens regnskab udviser et overskud på 1.418 kr. 
og mindefondens regnskab udviser ligeledes et over-
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 Dagsorden: Beslutning/konklusion: 

skud, på 15.490 kr. 
 
Regnskaberne blev enstemmigt vedtaget. 

4 Fastsættelse af kontingent og indskud. Be-
styrelsen foreslår uændret kontingent og 
indskud. 

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent og indskud 
blev enstemmigt vedtaget 

5 Indkomne forslag Ingen forslag var indkommet. 

6 Valg: 
a. Landsformand, Leo Holm, modtager 

genvalg) 
b. Uddannelsesansvarlig (Kim Tolstrup, 

modtager genvalg) 
c. Områdeformænd for område 1, 3 og 5 

(Kim Thomsen og Jesper Kiholm, mod-
tager genvalg. Preben Buchholtz mod-
tager ikke genvalg) 

d. Første bestyrelsessuppleant for 2 år 
(Linda Asser Jensen modtager genvalg) 

e. En revisor for 2 år (Hans Birk modtager 
genvalg) 

f. Første revisorsuppleant for 2 år (Jean-
nette Stasiak modtager genvalg) 

Alle der modtog genvalg blev genvalgt enstemmigt. 
 
Under c. valgtes Marianne Wessmann som ny område-
formand for område 5. 

7 Eventuelt Anne Lucas bad om ordet. Hun takkede Leif Beltoft for 
hans store arbejde i SKATTEfagligts redaktion. Leif Bel-
toft pensioneres fra SKAT, men fortsætter som korrek-
turlæser på SKATTEfagligt. 
 
Landsformanden takkede Preben Buchholtz for hans 
mangeårige indsats i bestyrelsen. 
 
Formanden bad om ordet og begyndte præsentationen 
af Årets Skatterevisor. Poul Kjærgaard Larsen, Køge blev 
udnævnt med stort bifald fra salen. 
 
Intet yderligere forelå og dirigenten lukkede generalfor-
samlingen kl. 16.00 og takkede for god ro og orden. Her-
efter fik formanden ordet. 
 
Formanden takkede også for god ro og orden og han 
takkede for generalforsamlingens imødekommenhed og 
indbød til en forfriskning. 

 
København den 23. maj 2013 
 
 
 
 

____________________________________ ____________________________________ 
Jørn O. Dysted, sekretær (sign) Hans Birk, dirigent (sign) 

 


