
 
 

Formandens beretning.  

 

Endnu en gang har det været et begivenhedsrigt år.  

Ikke kun på grund af COVID-19, men også pga. SKAT, sommerhus køb, 48 timers reglen og meget 

andet. 

Noget som vi ikke har talt højt om før nu er, at skat har oplyst, at de ikke mener at vores 

fagforeningskontingent er fradragsberettiget. Det er både vi og DFHs advokater selvfølgelig lodret 

uenige i og vi har både sat vores revisor, egen advokat og DFH´s advokat på sagen. 

Vi har netop modtaget SKATs endelige afgørelse, hvor de fastholder af vores kontingent ikke er 

fradragsberettiget.  

Da vi mener at vi uden tvivl ER en fagforening, selvom vi ikke er overenskomstbærende, har vi 

derfor, i samarbejde med vores advokat og DFH, valgt, at tage afgørelsen videre i retten. 

Vi har bedt om, at afgørelsen ikke er gyldig, før retten har taget stilling til spørgsmålet. Derudover 

har vi bedt om at få fri proces, hvilket vi dog ikke er sikre på at få.  

Konsekvensen, hvis det skulle falde ud mod os, er at vores kontingent ikke er fradragsberettiget. 

Dvs. at man ikke kan trække de 3415kr fra i skat. Dette er desværre med tilbagevirkende kræft.  

Man lad os skrue tiden ca. 1 år tilbage. 

Vi får et udkast til en afgørelse hvor skat ikke mener at vores kontingent er fradragsberettiget. 

Vi kontakter selvfølgelig vores advokat og får sat dem ind i sagen. De undersøger og sender 

sammen med DFH et svar tilbage, hvor vi ikke mener de har undersøgt sagen godt nok og ikke er 

enige i afgørelsen. 

I udkastet fra SKAT, står der, at det kun er 3F der har overenskomst med reddere, så det kan derfor 

kun være dem der er fradragsberettiget. Derudover mener SKAT at man skal have et kontor med en 

der tager telefonen, for at være en fagforening. Generelt var brevet meget dårligt formuleret og bar 

efter vores mening præg af at oplysningerne var leveret til SKAT 

Vi afholder et møde med SKAT, hvor vi forklarer, sammen med vores revisor og advokat at det 

ikke kun var 3F der har en overenskomst med reddere. At vi har nogle der tager telefonen, men at vi 

har udliciteret det til DFH. 

Til mødet kommer de med argumenter såsom at man ikke kan være en lille fagforening som er 

specifik inden for en branche. Hvilket vi igen er helt uforstående overfor og beder dem 

dokumenterer denne påstand. 

Mødet afsluttes med at de vil tage vores indsigelser med tilbage og vende det med en jurist i SKAT. 

6 måneder senere får vi et brev om at de igen har samme udkast til en afgørelse. Det ser ikke ud til 

at sagsbehandlerne har vendt det med en jurist, som aftalt. 



 
 

Et andet emne der har fyldt meget det seneste år, er 48 timers sagen. En af de ting der har gjort det 

lidt sværere for os er, at vi ikke har ville køre sager imod vores medlemmers ønske. Det har taget tid 

at finde sager der har været gode test sager og har været knyttet til medlemmer, der har ønsket at 

køre dem. 

Det er nu lykkedes os og med lidt held, falder der afgørelse i den første af sagerne inden for kort tid. 

Vi har startet flere sager op og venter selvfølgelig også spændt på dem. 

Vores tilskud til kompetencefondsansøgninger er også kommet godt op og køre og vi har gennem 

det sidste år kompenseret 54 medlemmer for den udgift som 3F har pålagt vores medlemmer.  

Internt i bestyrelsen er vi nu kommet så langt at alle har fået en computer. Vi holder 

bestyrelsesmøde den 2. tirsdag i måneden online og holder 3-4 to dags seminarer om året. Desværre 

har COVID 19 også her spændt lidt ben, da vi blev nød til at aflyse sidste seminar. 

Vi har i år endnu engang lidt mere overskud end tidligere. Så i år har vi fået lavet et årshjul med 

arrangementer som vi gerne vil deltage i. Vi havde da også booket sommerhus på Bornholm til 

Folkemødet, men også dette blev aflyst. Pengene fra dette sommerhus er ikke gået tabt, vi har fået 

lov at udskyde bookningen således at vi har sommerhuset til næste års folkemøde. Grunden til, at vi 

gerne vil på folkemødet er, at vi gerne vil deltage i debatterne og fremme redderfaget, set fra 

vinklen på gulvet. På folkemødet har foreninger også en chance for at tale med politikere og 

netværke med andre foreninger.  

Økonomisk løber det fint rundt og vores konfliktopsparing er i det forgangne år blevet så stor, at vi 

betalte negative renter for at have pengene stående. Vi har derfor, som vi fik tilladelse til ved sidste 

generalforsamling, købt et fint sommerhus ved Bro strand på Fyn. Huset er allerede blevet udlejet 

til flere medlemmer og vi i bestyrelsen vil anbefale alle i Reddernes Fagforening til at benytte sig af 

det. 

Sidst vil jeg slutte af med et dementi fra sidste års generalforsamling. I referatet fremgår det at vi i 

punkt 5 foreslår et uændret honorar til bestyrelsen. Men i punkt 9 får vi godkendt en ændring af 

fordeling af midler, dermed også en ændring af løn til bestyrelsen.  

Vi beklager at det fremgår noget kluntet i referatet og håber at det kan godkendes alligevel.  

  

 


