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Bliv medlem af Lokalgruppen
og få nye, professionelle venner
Lokalgruppen har eksisteret siden 1986 og er et fagligt funderet netværk af lige
sindede Godkendte Revisorer – alle er medlem af FSR eller FDR, og de fleste med
adresse i og omkring Roskilde. Netværket er således det naturlige valg for selv
stændige revisorer, den lille revisorvirksomhed og for dig, der er nystartet revisor.
Som medlem af Lokalgruppen får du:
• Faglig videndeling og sparring på 10 årlige erfa-møder
• Dygtige konkollegaer, som står til rådighed med faglig og kollegial sparring
mellem møderne – gode råd, vejledning samt store og små spørgsmål om det,
at være selvstændig revisor.
• Socialt fællesskab, der giver dig stærke relationer, og mange gode oplevelser
• Nem og billig adgang til gode kurser/obligatorisk efteruddannelse, hvor du har
indflydelse på emnerne
• Samarbejdsaftaler med advokater og skatterådgivere
Pris: kun kr. 2.000,- i halvårligt kontigent, som giver dig attraktive rabatter på kursuspakken.
Kontakt Britta Thomsen på telefon 4649 7676 eller Thomas Roland på telefon 5965 2000
for mere info om, hvordan du bliver medlem.

Om medlemmerne
Nogle har været medlem helt fra starten i 1986, andre er
kommet til for nylig. Fælles for dem er, at de nyder godt af at
være en del af et fællesskab. Men tjek selv hvad de hver især
fortæller om baggrunden for at være medlem – på næste
side har vi indsat nogle flere eksempler.

Britta, medlem i 22 år
Jeg sætter stor pris på at være medlem, fordi jeg igennem
Lokalgruppen har fået et netværk af ligesindede selvstændige
revisorer, der sidder og tumler med de samme problemstillinger
som mig selv. Og dertil kommer det sociale element, at vi har det
rigtigt godt sammen og igennem årene er blevet rigtig gode venner.
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Mick, medlem i 5 år
Jeg blev medlem med udgangspunkt i det sociale aspekt i gruppen,
men også kursusrabatten. Det sociale er forsat én af de bærende
ting, men det vægter også højt, at have indflydelse på udvalget af
revisorkurser. Derudover er den faglige sparring guld værd.

Lene, medlem i 27 år
Jeg er medlem for den faglige sparring, både på vores møder
og ved at kunne ringe og skrive til min konkollegaer for gode råd
og vejledning mellem møderne. Jeg har været medlem i mange
år, og har stadig stor værdi af det faglige samspil. Og ja, det
sociale spiller også meget ind – de fleste har jeg jo en lang
historie med efterhånden.

Preben, medlem siden 2004
Jeg har været medlem siden jeg startede op som selvstændig. For
mig som enkeltmandsfirma er det vigtigt at kunne sparre med andre
revisorer omkring faglige spørgsmål. Desuden er det som lille firma
også meget vigtigt at komme ud blandt andre, så man ikke opbygger
et snæversyn på arbejdet. Det sociale sammenhold i Lokalgruppen
har udviklet sig til noget unikt. Det er mere venner end konkurrenter.

Steen, medlem siden slutningen af 90’erne
Jeg startede i Lokalgruppen fordi jeg havde hørt så meget godt om
dem – fagligt, socialt og ikke mindst de gode og billige kurser, som
Lokalgruppen afholder. Det faglige niveau er højt, og vi er alle gode
til at sparre med hinanden. På en måde er vi ikke konkurrenter men
mere kollegaer som h
 jælper hinanden i svære spørgsmål. Selvom
jeg ikke længere bor i Roskilde, er jeg stadig en del af fællesskabet.
Så stærk er Lokalgruppen.

Svend, medlem siden 1989
Som nystartet selvstændig og tilflytter havde jeg brug for en erfa-
gruppe. Det fik jeg i den grad med Lokalgruppen, som har givet mig
adgang til ekspertise og viden på områder, hvor jeg har været i tvivl.
Medlemmerne står altid til rådighed, når der er brug for det, og den
tætte faglige sparring igennem årene har betydet, at nye venskaber er
opstået. Et stort incitament for mig har også været muligheden for at
bidrage til fællesskabet som medlem af Kursusudvalget.

