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Referat af ordinær generalforsamling  

onsdag den 14. november 2013 

 

afholdt hos Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup. 

 

 

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 Martin André Dittmer som dirigent, hvilket blev vedtaget.  

 

Martin André Dittmer konstaterede, at generalforsamlingen blev afholdt i november i stedet for 

oktober, men ellers var lovligt indkaldt. Den tilstedeværende generalforsamling var enig om, at 

generalforsamlingen dog kunne gennemføres. 

 

 

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

 

Ulla Neergaard aflagde beretning for de seneste to år.  

 

Indledningsvist bemærkede Ulla Neergaard, at foreningens arbejde har været koncentreret om 

planlægningen af FIDE, som finder sted i 2014, samt arrangementerne for foreningens medlemmer. 
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Herefter fortalte Ulla Neergaard om de afholdte arrangementer i foreningen i de seneste to år. Der 

er afholdt 3-4 arrangementer pr. halve år, hvilket er i overensstemmelse med foreningens 

målsætning. Der har blandt andet været afholdt de tilbagevendende arrangementer om 

"Konkurrenceretten siden sidst" og "EU-Domstolens domme siden sidst". Derudover har der været 

eksempelvis været afholdt et arrangement, som blev kaldet "mini-FIDE", hvor der var fokus på de 

samme emner, som den rigtige FIDE-kongres i 2012. 

 

Af fremtidige arrangementer fremhævede Ulla Neergaard arrangementet, som bliver afholdt den 2. 

december 2013 hos Kammeradvokaten. Dette er et jubilæumsarrangement i anledning af Dansk 

Forening for Europarets 40 års jubilæum. Arrangementet vil fokusere på emner, som var på 

dagsordenen i foreningens begyndelse i 1974, set i et nutidigt perspektiv. Der er fire primære talere 

til arrangementet: 

 

• Professor Ditlev Tamm. 

• Dommer ved EU-Domstolen, Lars Bay Larsen. 

• Tidligere Højesteretspræsident Torben Melchior. 

• Historiker, Morten Rasmussen. 

 

Hertil tillægges to af de tidligere DFE-formænd (professor emeritus Ole Lando og professor 

emeritus Jens Fejø) også en rolle hver. 

 

Herefter fortalte Ulla Neergaard om foreningens arbejde i forbindelsen med FIDE. 

 

Dansk Forening for Europaret er en datterforening af FIDE (Fédération Internationale pour le Droit 

Européen), som er stiftet i 1961. Ulla Neergaard fortalte lidt om FIDE.  

 

På nuværende tidspunkt har Dansk Forening for Europaret præsidentskabet for FIDE, hvilket 

medfører en del administrativt arbejde, herunder afholdelse af FIDE-bestyrelsesmøder, stillingtagen 

til nye medlemmer i FIDE, og ikke mindst afholdelsen af FIDE-kongressen i 2014. 

 

Til varetagelsen af dette arbejde har foreningen indgået en samarbejdsaftale med Det Juridiske 

Fakultet på Københavns Universitet. 

 

Til FIDE-kongressen er der 4 emner på programmet – tre ordinære emner og et "lørdagsemne". De 

tre ordinære emner er: 

 

1. The Economic and Monetary Union: Constitutional and Institutional Aspects of 

the Economic Governance within the EU. 

2. Union Citizenship: Development, Impact and Challenges. 
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3. Public Procurement Law: Limitations, Opportunities and Paradoxes. 

 

Til hvert emne er der knyttet en generalrapportør, som udarbejder 15 spørgsmål, som skal belyse de 

enkelte emner. Derudover er der på hvert af de tre emner udpeget en national rapportør fra hvert 

land, som skal besvare disse spørgsmål ud fra en national tilgang. Endelig er der for hvert af de tre 

emner udpeget en institutionel rapportør. Samtlige disse rapporter udgives i tre bøger (evt. som ”e-

books”) i forbindelse med FIDE-kongressen. 

 

Generalrapportørerne til hvert delemne er: 

 

1. Professor Fabian Amtenbrink. 

2. Professor Jo Shaw og Professor Niamh Nic Shuibhne.  

3. Professor Roberto Caranta. 

 

Lørdagsemnet er: "In the Era of Legal Pluralism: The Relationship between the EU, National and 

International Courts, and the Interplay of the Multiple Sources of Law". Dette emne vil blive belyst 

ved talere, som blandt andet består af en række nationale højesteretspræsidenter, præsidenten ved 

EU-Domstolen, en dommer fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og fremtrædende 

forskere.  

 

Hvis man ønsker at følge med i FIDE, henvises der til kongressens hjemmeside: http://fide2014.eu/. 

Ulla Neergaard tilføjede, at der har været et stort fundraising-arbejde forbundet med planlægningen 

af kongressen, og at det har været svært at opnå støtte fra virksomheder m.fl. Desuden blev det 

bemærket, at det sociale program også er ved at være på plads, og at driften af FIDE derudover 

forløber planmæssigt.  

 

Man regner med, at der vil komme mellem 400 og 500 deltagere, og at der vil være arrangeret 

tolkning under kongressen. Kronprinsen er blevet anmodet om at blive protektor, hvilket han har 

takket ja til. 

 

Dirigenten spurgte om, om der var bemærkninger. Det var der ikke. 

 

 

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

 

Marie Gøthgen Clasen gennemgik regnskabet på vegne af Andreas Christensen.  
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Regnskabet dækker perioden 1. september 2011 til 31. august. 2013. Af både ledelsesberetningen 

og beretningen fra den uafhængige revisor fremgår det, at regnskabet giver et retvisende billede. 

Revisoren har ingen forbehold over for regnskabet. 

 

Indtægterne udgør 136.776 kroner, hvilket er en stigning i forhold til sidste regnskabsperiode. Dette 

skyldes primært det hævede kontingentbidrag, som blev fastsat på sidste generalforsamling. 

 

Omkostningerne udgør 96.535 kroner, hvilket også er en positiv udvikling siden sidste 

regnskabsperiode. Dette skyldes, at det ikke længere gives honorarer til talere til 

medlemsarrangementer (men blot vingaver), samt at der ikke er anvendt midler til annoncer. Der 

har dog været en stigning i omkostningerne for hjemmesiden, hvilket er forårsaget af en opdatering 

af denne. 

 

Årets resultat bliver herved 40.241 kroner, og resultatet er således positivt i forhold til sidste 

regnskabsperiode. 

 

Balancesummen er steget væsentligt, hvilket skyldes en mellemregning med FIDE. 

 

Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 

 

Andreas Christensen bemærkede, at den kommende bestyrelse skal have fokus på det faldende 

medlemsantal. 

 

 

Ad 4. Fastlæggelse af kontingent for de følgende to år 

 

Bestyrelsen indstillede til, at de nuværende kontingenter fastholdes, dvs. med følgende beløb: 

 

• Kollektivt medlemskab: 1.500 kroner. 

• Individuelt medlemskab: 200 kroner. 

• Studerende:  50 kroner. 

 

Generalforsamling vedtog at fastholde de gældende kontingenter. 

 

 

Ad 5.  Valg af medlemmer til bestyrelsen 

 

Følgende medlemmer af bestyrelsen genopstiller: 

  

• Ulla Neergaard. 
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• Nina Holst-Christensen. 

• Charlotte Friis Bach Ryhl. 

• Peter Biering. 

• Lene Pagter Kristensen. 

• Grith Skovgaard Ølykke. 

• Jens Hartig Danielsen. 

• Andreas Christensen. 

 

Vibeke Pasternak Jørgensen udtræder af bestyrelsen.  

 

I stedet opstiller Christian Thorning, Udenrigsministeriet. 

 

De opstillede kandidater blev enstemmigt valgt. 

 

 

Ad 6. Valg af revisor 

 

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

 

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt PwC. 

 

 

Ad 7.  Behandling af indkomne forslag 

 

Der er indkommet forslag om ændring af vedtægternes § 5: 

 

I de nuværende vedtægter anføres i § 5 følgende: 

 

”§ 5 

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år i oktober måned, første gang i oktober måned 

1973….” 

 

Dette foreslås ændret til: 

 

”§ 5 

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år i 4. kvartal, første gang i oktober måned 

1973…..” 
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Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

 

Ad 8.  Eventuelt 

 

Der var ingen emner til eventuelt. 

 

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden. 

 

 

For referatet, 14. november 2013 

 

 

 

Marie Gøthgen Clasen 
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