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Referat af ordinær generalforsamling  

onsdag den 16. november 2011 

 

afholdt hos Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V. 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Aflæggelse af beretning for de senest forløbne to år. 

3. Forelæggelse til godkendelse af regnskab for samme periode med påtegning af revisor. 

4. Fastlæggelse af kontingent for de følgende to år. 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

6. Valg af revisor. 

7. Behandling af indkomne forslag. 

8. Eventuelt. 

 

 

Ad 1. Valg af dirigent 

 

Ulla Neergaard foreslog Rass Holdgaard som dirigent, hvilket blev vedtaget. Rass Holdgaard 

konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 

 

Ad 2. Aflæggelse af beretning for de senest forløbne to år 

 

Ulla Neergaard aflagde beretning for de seneste to år. Hun startede med at konstatere, at der var 

sket et formandsskifte i bestyrelsen. Det er nu Ulla Neergaard, som er formand i stedet for Jens 

Fejø, som blev takket for hans flotte indsats for foreningen. 

 

Herefter fortalte Ulla Neergaard om de afholdte arrangementer i foreningen i de seneste to år. Der 

er afholdt 2-3 arrangementer pr. halve år, hvilket er i overensstemmelse med foreningens 

målsætning. Der har blandt andet været afholdt et arrangement om Lissabon-traktaten med Vibeke 

Pasternak Jørgensen, et arrangement om EU’s charter om grundlæggende rettigheder af Jens Elo 

Rytter og et arrangement om selskabsret i en EU-retlig kontekst. 
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Derudover er der planlagt en række kommende arrangementer, hvoraf det næste afholdes den 8. 

december, hvor Lars Bay Larsen vil fortælle om "Dialog mellem nationale og europæiske domstole 

- fundamentale rettigheder og pligter". 

 

Ulla Neergaard fortalte yderligere, at det næste FIDE-arrangement afholdes i Tallinn den 30. maj 

2012. Emnerne for denne konference er: 

 

1. Protection of Fundamental Rights Post-Lisbon: The Interaction between the EU Charter of 

Fundamental Rights, the European Convention on Human Rights (ECHR) and National 

Constitutions. 

2. The Interface between EU Energy, Environmental and Competition Law. 

3. Area of Freedom, Security and Justice, Including Information Society Issues. 

 

FIDE 2014 skal som bekendt afholdes i København. Bestyrelsen arbejder sammen med 

Københavns Universitet allerede nu på at få arrangementet på benene. 

 

 

Ad 3. Forelæggelse til godkendelse af regnskab for samme periode med påtegning af revisor 

 

Andreas Christensen gennemgik regnskabet og konstaterede, at revisorpåtegning var pletfri. 

Resultatet har givet et stort underskud.  

 

Andreas Christensen bemærkede, at der i regnskabet for 2009 var en kunstig stigning i 

kontingentindtægterne på 15.000 kroner, hvilket der er blevet reguleret for i dette års regnskab. 

Derudover fremhævede han, at der er brugt flere penge på annoncering som led i bestyrelsens 

målsætning om at fremme markedsføringen af foreningen. 

 

Derudover blev posten "Medlemsmøder, inklusiv honorarer" fremhævet. Andreas Christensen 

oplyste, at oplægsholderne fremadrettet som udgangspunkt vil blive betalt med vingaver. Der er 

derfor købt stort ind for at få en god pris. Der regnes derfor ikke med, at udgifterne hertil vil være 

særlige store de næste par år. 

 

Til sidst blev det bemærket, at udgifterne til revisor udgør en større udgift i regnskabet. Andreas 

Christensen oplyste, at markedet for revisorer var blevet undersøgt, og at den betalte pris afspejler 

markedsniveauet. Bestyrelsen vil dog undersøge, om det er muligt at forhandle sig til en bedre pris. 
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Ad 4. Fastlæggelse af kontingent for de følgende to år 

 

Dette punkt blev behandlet sammen med punkt 3. 

 

Andreas Christensen oplyste, at medlemstallet var steget, dog var det faldet blandt studerende.  

 

Bestyrelsen indstillede til, at kontingenterne blev hævet til følgende beløb: 

 

• Kollektivt medlemskab: 1.200 kroner (mod tidligere 800 kroner). 

• Individuelt medlemskab: 250 kroner (mod tidligere 200 kroner). 

• Studerende:  75 kroner (mod tidligere 50 kroner). 

 

Et medlem af foreningen foreslog, at man i stedet valgte kun at hæve kontingentet for det kollektive 

medlemskab til 1.500 kroner, da de kollektive medlemmer formentlig havde bedre mulighed for at 

betale mere i kontingent.  

 

Generalforsamlingen var enig heri. Det blev således vedtaget, at kontingentet for et kollektivt 

medlemskab stiger til 1.500 kroner, mens det fastholdes på det nuværende niveau for individuelt 

medlemskab og for studerende. 

 

 

Ad 5.  Valg af medlemmer til bestyrelsen 

 

Hjalte Rasmussen, Rolf Dane og Jens Fejø har valgt at udtræde af bestyrelsen.  

 

De resterende nuværende bestyrelsesmedlemmer har valgt at genopstille. Disse er som følgende: 

 

• Ulla B. Neergaard. 

• Nina Holst-Christensen. 

• Charlotte Friis Bach Ryhl. 

• Peter Biering. 

• Lene Pagter Kristensen. 

• Vibeke Pasternak Jørgensen. 

• Andreas Christensen. 
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Følgende personer stiller op til bestyrelsen: 

 

• Grith Skovgaard Ølykke. 

• Jens Hartig Danielsen. 

 

Der blev foretaget en samlet afstemning. De opstillede kandidater blev enstemmigt valg. 

 

 

Ad 6. Valg af revisor 

 

Bestyrelsen indstillede til genvalg af PwC som foreningens revisor, hvilket blev vedtaget. 

 

 

Ad 7.  Behandling af indkomne forslag 

 

Der var ikke modtaget forslag, som skulle behandles. 

 

 

Ad 8.  Eventuelt 

 

Der var ingen emner til eventuelt. 

 

 

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet. 

 

 

For referatet, 16. november 2011 

 

 

 

Andreas Christensen 
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