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Sammenlægning af FDBR og Cereda
Foreningen Danske Bogholdere & Regnskabskonsulenter (FDBR) bliver per 1. juli 2021
lagt sammen med Cereda. Det blev besluttet med et stort flertal på et ekstraordinært
Landsmøde hos FDBR den 17. juni. Foreningen har 84 medlemmer, som alle vil blive
tilbudt medlemskab af Cereda.
Vi har allerede et godt samarbejde med FDBR på en række mærkesager - og vi deler
målet om at skabe en stærk brancheorganisation, der favner bredt. Derfor giver
sammenlægningen rigtig god mening.
”Vi er glade for FDBR’s beslutning og ser frem til at byde
foreningens medlemmer velkommen i Cereda. Med
sammenlægningen får vi flere gode kræfter i
organisationen, flere gode kolleger at netværke med og
mulighed for at tilbyde endnu bedre medlemsfordele”,
siger Cereda’s bestyrelsesformand, Peter Skjerning.

Bestyrelsesformanden for FDBR, Bo Nielsen, udtrykker også begejstring for
sammenlægningen og udtaler:
”Sammenlægningen er med til at styrke vores fag. Nu
har vi for alvor en chance for at gennemføre
certificeringen af bogholdere og regnskabskonsulenter
og FDBR’s medlemmer får mulighed for at netværke og
deltage i kurser i hele landet. Samtidig er Cereda’s
sekretariat med til at gøre det administrative arbejde
mere professionelt.
Politisk får branchen en langt stærkere platform at kommunikere fra - og kommunikationen
til og med vores interessenter vil blive styrket gevaldigt. Jo flere vi er, jo bedre og stærkere
er vi.”
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Et argument for sammenlægningen er også, at FDBR vil blive nødt til at øge
kontingentsatsen, hvis foreningen skal opfylde sine strategiske mål for fremtiden. Mål, der
er helt i tråd med Cereda’s strategi.
Hvad sker der nu?
På FDBR’s ekstraordinære Landsmøde var det eneste punkt på dagsordenen at stemme
om at nedlægge foreningen samt overføre kapital og alle interesserede medlemmer til
Cereda.
Foreningen vil således blive nedlagt og alle medlemmer af FDBR vil indenfor kort tid
modtage en invitation til at melde sig ind i Cereda per 1. juli 2021. Grundet
kapitaloverførslen er kontingentet gratis for resten af 2021. Medlemmerne vil først blive
dækket under Cereda’s forsikring fra 1. juli 2022, hvilket skyldes opsigelsesfristen på
FDBR’s aftale.
Kort om FDBR
FDBR blev etableret i 2015 af medlemmer fra FFB, som Cereda hed indtil 1. november
2018. Formålet med at starte en ny forening var blandt andet at forfølge en ambition om
større politisk indflydelse og at tilbyde lønansatte medlemskab. Begge opfyldes nu af
Cereda. FDBR er, ligesom Cereda, medlem af SMVdanmark. Du kan læse mere om
foreningen på www.FDBR.dk.

Nyt om en eventuel fusion med FDR
På Cereda’s Landsmøde og FDR’s generalforsamling i
september 2020, stemte medlemmerne i begge
organisationer for at udforske mulighederne for en
fusion.
Der er indledt en dialog, men vi er ikke nået nærmere en
afklaring, hvilket primært skyldes forskellige syn på brug
af navn og logo. I Cereda har vi brugt mange ressourcer
på at skabe vores nye brand og strategiske platform - og
vi efterlever medlemmernes ønske om at agere som One
Team med én fælles identitet.
Dialogen forsætter sommeren over.

Se medlemsportalen for mere information
Som medlem kan du logge ind på medlemsportalen og få glæde af endnu flere
informationer. Log ind - finder du i øverste højre hjørne på websites forside.
Her er et par links, som du måske kan have glæde af (husk log ind):
Vores partneraftaler
Vores kurser og events
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Kontakt os
Har du et spørgsmål, en god ide eller noget helt tredje?
Du kan se hele Vores Team og deres kontaktoplysninger på vores website.
Skriv til os på mail:
Sekretariatet: sekretariat@cereda.dk
Kursuskoordinatoren: kursusk@cereda.dk
Bestyrelsesformanden: formand@cereda.dk
Kursusudvalget: kursus@cereda.dk
Aftaleudvalget: aftaler@cereda.dk
Du kan også ringe til os på telefon: 7066 6800.
Vores telefon tages som oftest af SMVdanmark eller i ydertidspunkterne af Pronto
Callcenter. Kan henvendelsen ikke håndteres straks, så vender vi tilbage indenfor 3
hverdage.
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