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Referat af ordinær generalforsamling  

onsdag den 25. november 2015 i forlængelse  

af medlemsmødet samme dag (fra kl. ca. 18.00) 

 

afholdt hos Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København. 

 

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 Andreas Christensen som dirigent, hvilket blev vedtaget.  

 

Andreas Christensen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og kunne 

gennemføres. 

 

 

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

 

Ulla Neergaard aflagde beretning for de seneste to år.  

 

Ulla Neergaard indledte med en redegørelse for 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 "EU-

Konkurrenceretten siden sidst" og "Vigtige domme fra EU-domstolen siden sidst". Herudover er 

følgende arrangementer blevet afholdt:  
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- "Udbudsret og arbejdsklausuler/sociale klausuler".  

- "EU-rettens udvikling i 40 år med særlig fokus på EU-Domstolen" (Dansk Forening for 

Europarets 40 års jubilæumsarrangement). 

- ”FIDE 2014 konference i København i dagene 28. - 31. maj 2014”. 
- "The General Court - Perspectives and Challenges (Retten - perspektiver og 

udfordringer)". 
- "Bankunionen", "EU-borgeres adgang til sociale ydelser i Danmark. Er det muligt at 

opretholde nationale værn mod velfærdsturisme?". 
- "Tre skridt frem og to tilbage? EU-Domstolens seneste praksis om familiesammenføring 

og betydningen for dansk ret.". 
- "Den nye Bruxelles I-forordning.". 

- "EU's Charter om grundlæggende rettigheder - om beskyttelsen af fundamentale 

rettigheder i EU og samspillet med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 

"Charterets almindelige lighedsgrundsætning - politik eller jura?". 

- "EU-charterets lighedsprincip og lige adgang til varer og tjenesteydelser uanset køn, 

etnicitet og handicap - har en overvægtig person ret til to flysæder uden ekstra betaling?". 
- "Den aktuelle situation og udfordringer for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol 

samt personlige erfaringer fra arbejdet som dommer". 

- "Er præjudicielle forelæggelser en fremmed fugl for den danske demokrati-forståelse? 

Hvordan har danske dommere håndteret dem, og forelægger de nok i dag?". 

- "Retten til Privatliv, Databeskyttelse og EU's Charter for Grundlæggende Rettigheder". 

- "Statsstøtte". 

      

Herefter fortalte Ulla Neergaard om foreningens arbejde i forbindelse med FIDE 2014 samt 

overdragelsen af formandskabet for FIDE til den ungarske organisation og de to efterfølgende. 

Regnskabet var udfordrende, men det lykkedes at komme i mål.  

 

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 

 

Andreas Christensen gennemgik regnskabet.  

 

Regnskabet dækker perioden 1. september 2013 til 31. august 2015. Af både ledelsesberetningen og 

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

Revisoren har ingen forbehold over for regnskabet. 
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Indtægterne udgør 165.631 kroner, hvilket er en stigning i forhold til sidste regnskabsperiode. Dette 

skyldes primært bogindtægter fra FIDE. 

 

Omkostningerne udgør 107.540 kroner, hvilket også er en lille stigning i forhold til sidste 

regnskabsperiode.  

 

Årets resultat bliver herved 58.091 kroner, og resultatet er således positivt i forhold til sidste 

regnskabsperiode. 

 

Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 

 

Ad 4. Fastlæggelse af kontingent for de følgende to år 

 

Bestyrelsen indstillede, at det nuværende kontingentniveau for individuelle medlemsskaber 

fastholdes (200 kr.), men at niveauet for kollektive medlemsskaber hæves til 2.000,- kr. om året. 

Endvidere indstillede bestyrelsen, at studerende kan få gratis medlemsskab. 

 

Generalforsamlingen vedtog dette. 

 

Ad 5.  Valg af medlemmer til bestyrelsen 

 

Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstiller: 

 

Ulla Neergaard (formand). 

Nina Holst-Christensen. 

Peter Biering. 

Christian Thorning. 

Lene Pagter Kristensen. 

Grith Skovgaard Ølykke. 

Andreas Christensen (sekretariat). 

 

Charlotte Friis Bach Ryhl og Jens Hartig Danielsen genopstiller ikke. 

 

Advokat Morten Kofmann, Kromann Reumert, og professor Karsten Engsig-Sørensen, Aarhus 

universitet, opstiller som nye medlemmer til bestyrelsen. 

 

De opstillede kandidater blev enstemmigt valgt. 

 

Ulla Neergaard takkede de to afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats. 

mailto:europaret@horten.dk


Dansk Forening for Europaret 

Danish Association of European Law 

Association Danoise pour le Droit Européen 

Dänische Gesellschaft für Europarecht 

Adr.: c/o advokat Andreas Christensen, Horten, Philip Heymans Allé 7, Postboks 191, 2900 Hellerup  

Tlf. (+45) 33 34 40 00 - Telefax (+45) 33 34 40 01 - E-mail europaret@horten.dk - www.europaret.dk 

 

 

 

Ad 6. Valg af revisor 

 

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 

 

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt PwC. 

 

Ad 7.  Behandling af indkomne forslag 

 

Der var ingen forslag. 

 

 

Ad 8.  Eventuelt 

 

Der var et forslag om at lave et arrangement med Solvit. Forslaget blev stillet af Chris von Ahnen. 

Bestyrelsen takkede for forslaget. 

 

Erik Pedersen takkede for en række gode arrangementer.  

 

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

 

 

For referatet, 25. november 2015 

 

 

 

Daniel Batistoti Cesar 
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