
Referat af generalforsamling den 24. maj 2005 på Hotel Nyborg Strand

1. valg af dirigent
Som dirigent valgtes skattedirektør Erik Jørgensen, SkatTrekantMidt, som kunne 
konstatere, at generalforsamlingen var lovlig

2. formandens beretning for 2004
Landsformand Leo Holm aflagde beretning over foreningens arbejde i 2004 – der 
henvises til dels den udleverede skriftlige beretning dels til Skatterevisoren nr. 
3/2005.

Der blev stillet spørgsmål til specielt samarbejdet med DTS omkring en 
kursusvirksomhed. Således om ikke SRF på denne måde støttede/indskød midler i en 
fagforening, hvilket blev afkræftet med, at SRF`s andel af eventuel overskud ved 
uddannelsesvirksomhed går tilbage til SRF, ligesom SRF får godtgjort såvel udlæg 
som honoreret arbejde for uddannelsesvirksomheden.

På spørgsmålene om det er nødvendigt for SRF at samarbejde med andre på 
uddannelsesområdet og om ikke medlemmerne burde have været hørt inden SRF 
indgik en samarbejdsaftale svarede landsformanden, at hovedbestyrelsen skønnede, at 
den fremtidige situation med reelt kun 1 kunde gør det nødvendig med 
samarbejdspartnere for at stå stærkere på markedet.

Amby roste SRF for det store arbejde i bl.a. digitaliseringsudvalget.

Beretningen blev godkendt.

3. årsregnskabet for 2004
Kasserer Niels Andersen kommenterede det omdelte regnskab for 2004, som blev 
godkendt.

4. Fastlæggelse af kontingent og indskud for 2005
a. kontingent for 2006 blev vedtaget således:

 ordinære medlemmer kr. 400 (uændret siden 2003)
 juniorer og seniorer kr. 200 (uændret siden 2003)

b. indskud blev vedtaget til kr. 100 (uændret)

5. indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag udover det af hovedbestyrelsen fremsatte forslag til 
vedtægtsændringer.

De foreslåede vedtægtsændringer blev vedtaget af generalforsamlingen.

6. valg
a. valg af landsformand

 Leo Holm blev genvalgt som landsformand
b. valg af revisor



 Vagn Lisberg genopstillede ikke, da han går på pension. Som ny 
revisor valgtes Leif Beltoft (den anden revisor Leif Thomsen var 
ikke på valg)

c. valg af revisorsuppleanter
 1. revisorsuppleant Rita Højer Hansen blev genvalgt
 2. revisorsuppleant Jeanette Stasiak blev genvalgt

7. eventuelt
 Morten D. Jensen, Frederiksberg takkede hovedbestyrelsen for det 

store arbejde for SRF
 Leo takkede afgående revisor Vagn Lisberg for arbejdet som revisor 

gennem mange år
 Leo takkede Leif Beltoft for arbejdet som hovedbestyrelsesmedlem 

gennem 2 år

Ref., Hans Birk


