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God påske og tak for denne gang
Når dette blad lander på medlemmernes bord, er påsken
over os med alt, hvad det indebærer af familiesammenkomster og påskefrokoster..
LEDEREN AF

ANNE LUCAS
REDAKTØR

I mange familier er der tradition for at samle familien omkring et veldækket bord. Bevar endelig de traditioner! Når
de gamle i familien ikke længere magter at samle børn og
børnebørn, må den næste generation tager over. Men traditionen forsvinder, hvis ferie sydpå prioriteres over påskefrokosten med familien. Mine søskende og deres familier
har videreført en gammel tradition fra mit barndomshjem
med at trille æg påskesøndag. Selv om deres børn nu er
voksne og flyttet hjemmefra, triller de stadig de hårdkogte
og flot pyntede æg ned ad kirkebakken. Jeg prioriterede
den gang campingtur med mand og barn over æggetrilleriet, så derfor er min familie ikke en del af den tradition. Jeg
ved, at de har det rigtig sjovt, og i dag kan jeg godt ærgre
mig over, at vi ”meldte os ud” af den tradition.
Denne leder er den sidste fra min hånd. Ved generalforsamlingen, der bliver afholdt den 7. maj 2014, skal der findes en ny redaktør, da jeg har besluttet ikke at genopstille.
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Det har været sjovt og spændende at arbejde sammen
med lokalredaktørerne og trykkeriet PRinfoHobro, der i alle
årene har sørget for bladets flotte udseende. Det har dog
også været forbundet med en del arbejde at få bladet ud
til medlemmerne hver anden måned. Jeg har nogle gange
været nødt til at skrue bissen på overfor skribenter og ikke
mindst Leo for at få manuskripterne ind til tiden. Undskyld, men det har været nødvendigt!
Tak til Steffen og Elin fra PRinfoHobro og til korrekturholdet og den udvidede redaktion for godt samarbejde. Jeg
giver glad stafetten videre til min afløser.
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Skatterevisoren, som for nogle år siden tog navneforandring til SKATTEfagligt har været en del af min tilværelse
siden bladets start i 1993. I starten var jeg redaktør af bagsiden, der indeholdt medlemmers fortællinger om sjove
oplevelser og episoder på skattekontorerne blandet med
vittigheder, jeg fiskede i forskellige dameblade. Den side
blev – meget mod min vilje – nedlagt for år tilbage, men
som bladets 3. ansvarshavende redaktør har jeg siden januar 2007 igen haft rådighed over bagsiden.
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D ea d l i n e og tema
SKATTEfagligt nr. 3-2014 bliver
afleveret til PostDanmark den
30. juni 2014. Indlæg, der
ønskes optaget, skal være
redaktionen i hænde senest
den 10. juni 2014.
Hovedtemaet bliver »Formelle
regler med en ny vinkel + skattestrafferet«.

