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Referat af ordinær generalforsamling  

onsdag den 25. november 2009 

 

afholdt hos Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 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 

 

Jens Fejø foreslog Martin André Dittmer som dirigent, hvilket forslag blev enstemmigt vedtaget. 

 

 

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

 

Jens Fejø aflagde beretning for de senest forløbne 2 år og gennemgik i hovedtræk de arrangementer, 

som har været afholdt i foreningen. Foreningen har i gennemsnit afholdt 2-3 møder hvert halve år. 

Som i de tidligere år har der bl.a. været afholdt arrangementer vedrørende udbudsret, "EU-

konkurrencerettens udvikling siden sidst", "Nye EU-domme siden sidst", samt foredrag, som har 

taget udgangspunkt i aktuelle emner (Metock-dommen mv.).   

 

Foruden at redegøre for de sidste 2 års arrangementer, berørte Jens Fejø de kommende 

arrangementer i foreningen: 

 

▪ Foredrag vedr. Lissabon (februar 2010) 

▪ "EU-konkurrencerettens udvikling siden sidst" (17. marts 2010) 

▪ Foredrag ved Sten Frimodt Nielsen (vedr. statsstøtte) (12. april 2010) 

▪ Foredrag ved GA Maduro i emne efter eget valg (maj 2010) 
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Endelig redegjorde Jens Fejø for FIDE-konferencen, som i 2008 blev afholdt i Linz med deltagelse 

af Peter Biering og Ulla Neergaard. 

 

I 2010 afholdes FIDE-konferencen i Madrid, i 2012 i Tallinn, og i 2014 afholdes FIDE-konferencen 

i København, hvor foreningen således skal forestå værtskabet for konferencen. 

 

 

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

 

Regnskaber uddeltes til de fremmødte. Andreas Christensen gennemgik regnskabet, herunder bl.a. 

følgende punkter: 

 

▪ Ledelsespåtegning 

▪ Revisorpåtegning 

▪ Regnskabsprincipper (som er uændrede) 

▪ Udgifter (herunder bl.a. til foreningens hjemmeside, som er blevet forbedret i perioden), 

samt 

▪ Resultatopgørelse (som udviser et underskud). 

 

Det blev stillet spørgsmål til de opgjorte udgifter til revisor-honorar, som et medlem fandt højt i 

forhold til det arbejde, der som anslået er forbundet med revision af foreningens regnskab. Andreas 

Christensen noterede sig forespørgslen og lovede at kontakte revisor med henblik på en uformel 

drøftelse af honorar.   

 

Andreas Christensen fremhævede endvidere, at der i perioden er fremgang i antallet af kontingenter 

– det er særligt de kollektive kontingenter, hvor der er sket en betydelig fremgang i perioden. 

 

Slutteligt påpegede Andreas Christensen, at indtægterne for indbetalte kontingenter på kr. 103.475 

tilsyneladende er et "skævt tal" i forhold til, at foreningens kontingentstørrelser er på henholdsvis 

50, 200 og 800 kr. Andreas Christensen vil drøfte dette med revisor. 

 

Generalforsamlingen godkendte, trods denne mindre uoverensstemmelse, det fremlagte regnskab. 

 

 

Ad 4. Fastlæggelse af kontingent for de følgende to år 

 

Bestyrelsen har foreslået, at det nuværende kontingentniveau fastholdes, dvs. kr. 800 for kollektivt 

medlemskab, kr. 200 for individuelt medlemskab og kr. 50 for studerende. 
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Vedtaget. 

 

 

Ad 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

 

Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstillede: 

 

Rolf Dane 

Jens Fejø 

Nina Holst-Christensen 

Hjalte Rasmussen 

Charlotte Friis Bach Ryhl 

Ulla B. Neergaard 

Peter Biering 

Lene Pagter Kristensen 

Andreas Christensen 

 

Jonas Bering Liisberg udtræder af bestyrelsen. I stedet opstiller kontorchef Vibeke Pasternak 

Jørgensen. 

 

Alle opstillede indvalgt.  

 

 

6.  Valg af revisor 

 

Bestyrelsen har foreslået genvalg af Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. 

Bestyrelsens forslag vedtaget.  

 

 

7. Behandling af indkomne forslag 

 

Foreningen har modtaget et forslag fra et medlem, som efterspørger tilrettelæggelse af foreningens 

arrangementer således, at de kan medgå i den obligatoriske efteruddannelse for advokater. Det er 

medlemmets opfattelse, at arrangementernes faglige indhold allerede kvalificerer arrangementerne 

hertil. For at foreningens arrangementer kan medgå i den obligatoriske efteruddannelse kræves 

yderligere, at der stilles mindstekrav til varigheden af de enkelte foredrag samt, at der efter 

deltagelse udstedes kursusbeviser. 
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Jens Fejø adresserede forslaget. Jens Fejø henviste herved til, at andre medlemmer har udtrykt, at 

det ikke vil være attraktivt at deltage i foreningens arrangementer, såfremt disse er af længere 

varighed.  

 

Jens Fejø redegjorde for, at der er behov for en vis fleksibilitet i tilrettelæggelsen af foreningens 

arrangementer, da ikke alle emner egner sig til foredrag af længere varighed. Mens nogle foredrag 

kan tilrettelægges på en "advokat-venlig" facon (således, at arrangementet kan medgå i 

efteruddannelsen), vil dette ikke være hensigtsmæssigt for andre emner/foredrag. 

 

Det blev i forlængelse heraf drøftet, hvorvidt foreningens arrangementer alternativt kunne lægges 

om formiddagen. Der var dog ikke umiddelbart tilslutning til dette oplæg.  

 

Jens Fejø opfordrede medlemmerne til at fremsætte forslag til, hvordan foreningens fremtidige 

arrangementer skal afvikles med henblik på at imødekomme og tilgodese medlemmernes behov. 

 

Generalforsamlingen vedtog herefter en hensigtserklæring om, at foreningen i forbindelse med 

fremtidige arrangementer vil overveje, hvorvidt visse af disse kan tilrettelægges så de tilgodeser 

kravene til obligatorisk efteruddannelse.   

 

 

8. Eventuelt 

 

Intet under eventuelt (behandlet under pkt. 7). 

 

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet. 

 

 

For referatet, 25. november 2009 

 

 

 

Andreas Christensen 
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