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Bestyrelsens beretning til generalforsamling i DFE 

Aflagt af formand Ulla Neergaard 

 

 

1. Indledning 

 

De sidste to år af foreningens virke har især været præget af Covid-19-krisen. 

Jeg vil i det følgende berøre den mere ordinære del af DFE’s virke i form af 

medlemsmøder og dernæst fortælle kort lidt om planerne om en markering af, 

at det den 1. januar 2023 er 50 år siden, at Danmark blev medlem af EU, og at 

foreningen nogle få måneder efter blev etableret, og endelig lidt kort om FIDE, 

som DFE jo er medlem af.  

 

2. Arrangementer i Dansk Forening for Europaret siden sidste GF: 

 

På trods af Covid-19-krisen har der i den forgangne periode siden sidste gene-

ralforsamling (ca. 2 år, dvs. den 11. november 2019) været afholdt en række ar-

rangementer i foreningen om en række aktuelle emner. I gennemsnit er det 

lykkedes at afholde i alt 9 møder mod det normale nok ca. mindst 12, idet 

en del måtte aflyses. Mange af de afholdte møder gennemførtes dog for øvrigt 

som enten hybridmøder eller rene webinarer. Det drejer sig mere præcist om 

flg. foredrag:  

 

2019 

 

1. Onsdag den 4. december 2019: 
"Associeringsaftalen med Tyrkiet og de danske familiesammenfø-
ringsregler: EU-Domstolens domme af 14. april 2016 i sag C-561/14, 
Genc, og af 10. juli 2019 i sag C-89/18, A" v/ advokat Charlotte Friis 
Bach Ryhl, Friis Bach Ryhl Advokatfirma, professor Jens Vedsted-Hansen, 
Aarhus Universitet, advokat Rass Holdgaard, Advokatfirmaet Poul 
Schmith, og advokat Thomas Ryhl, NJORD Law Firm. 
 

2. Fredag den 13. december 2019: 
"The Rule of Law – a view from the UK and the EU" v/ generaladvokat 
Eleanor Sharpston. Mødet afholdtes i samarbejde med Europahuset. 
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2020 

 
3. Tirsdag den 22. september 2020: 

WEBINAR: "Konkurrenceretten siden sidst" v/ advokaterne Morten 
Kofmann og Bart A. Creve – begge fra Kromann Reumert. 
 

4. Torsdag den 24. september 2020: 
WEBINAR + FYSISK: 
"Medlemsstatens erstatningsansvar ved uoverensstemmelse med 
EU-retten” v/ Tenure-track adjunkt, Ph.d. Sune Klinge, Københavns 
Universitet. 

 
2021 

 
5. Torsdag den 18. marts 2021: 

WEBINAR 
"Nyt fra EU-statsstøtteretten" v/ advokat Rass Holdgaard, Advokatfir-
maet Poul Schmith og statsstøttechef Preben Sandberg Pettersson, Er-
hvervsministeriet. 

 
6. Onsdag den 14. april 2021: 

WEBINAR 
"EU-Domstolens store domme siden sidst" v/kommitteret Nina Holst-
Christensen, Justitsministeriet, og kontorchef Jakob Nymann-Lindegren, 
Udenrigsministeriet. 
 

7. Onsdag den 5. maj 2021: 
WEBINAR 
"The Independence and Lawful Composition of the Court of Justice 
of the European Union" v/ Associate Professor of Law, B.A., LL.M., 
Ph.D., Graham Butler, Aarhus Universitet. 
 

8. Torsdag den 28. september 2021: 
"The EU legal implications of the current Covid-19 crisis" v/ Daniel 
Sarmiento Ramirez-Escudero, rådgiver hos Uria Menéndez i Madrid samt 
sekretær for bestyrelsen for den spanske forening for europaret (Asoci-
ación Española para el Estudio del Derecho Europeo).   
Mødet afholdtes i samarbejde med Europahuset. 
 
Og slutteligt dagens netop afholdte arrangement, nemlig:  
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9. Mandag den 8. november 2021: 

"EU-konkurrenceretten siden sidst " / v/ advokaterne Morten Kof-
mann, Bart A. Creve og Sonny Gaarslev – alle fra Kromann Reumert.   
 
 

3. Jubilæumsarrangement 
 

I anledning af det snarlige 50 års-jubilæum siden at Danmark blev medlem af 

EU og DFEs næsten samtidige 50-års-jubilæum, har bestyrelsen taget initiativ 

til markering heraf ved udgivelse af et skrift, hvor den foreløbige arbejdstitel 

for værket er: ”Danmark og EU gennem 50 år – en milepæl”. Hensigten er at 

behandle forskellige centrale emner i en række kapitler skrevet af førende ek-

sperter. Bestyrelsen har fået støtte til udgivelsen. Der planlægges i forbindelse 

med udgivelsen et jubilæumsarrangement. 

 
 

4. FIDE 
 

Som de fleste er bekendt med, er DFE en slags datterforening til FIDE (Fédéra-

tion Internationale pour le Droit Européen ), der blev stiftet i 1961 og samler na-

tionale foreninger for Europaret fra alle EU-landene, visse ansøger-

/kandidatlande samt Norge og Schweiz. FIDE fokuserer på forskning i og ana-

lyse af Europaret og EU-institutionerne såvel som disses interaktion med nati-

onal ret.  

Dansk Forening for Europaret har i den forbindelse deltaget virtuelt i FIDE-

bestyrelsesmødet i 2020 og fysisk tidligere her i november 2021. Som foreslået 

af DFE under sit præsidentskab af FIDE, er FIDEs meget forældede vedtægter 

nu vedtaget i en revideret form. Næste kongres beværtes af Bulgarien og afhol-

des i Sophia den 24.-27. maj 2023. 


