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INDKALDELSE TIL ORDINÆRT MEDLEMSMØDE OG ARRANGEMENT 

Foreningens ordinære medlemsmøde afholdes 

Tirsdag den 14. maj 2019 kl. 17.00 

I IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V 

med følgende dagsorden: 

(1) Bestyrelsens beretning. 

(2) Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse. 

Regnskabet vil blive uddelt på mødet. 

(3) Forelæggelse af budget for det løbende år til godkendelse. 

Budgettet vil blive uddelt på mødet. 

(4) Fastsættelse af kontingent for det løbende år. 

Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på kr. 400,00. 

(5) Valg af bestyrelsesmedlemmer for tiden til næste ordinære medlemsmøde. 

Bestyrelsesmedlemmerne Eigil Lego Andersen, Torben Bondrop, Sune Fugleholm, Henriette Gernaa, 
Lars Kjeldsen og Christina Neugebauer indstilles til genvalg. 

(6) Valg af revisor for samme periode. 

Foreningens mangeårige interne revisor Asger Larsen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår 
Søren Lundsgaard valgt som intern revisor og genvalg af Redmark Statsautoriseret 
Revisionspartnerselskab til som ekstern revisor at foretage review. 

(7) Behandling af forslag. 

Bestyrelsen fremsætter ingen forslag, og der er ej heller modtaget forslag fra medlemmerne. 
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Efter generalforsamlingen afholdes medlemsarrangement om  

 

Hvordan politisk-administrative skandalesager skal undersøges i fremtiden v/højesteretsdommer, 
dr.jur. Jens Peter Christensen 

Undersøgelse af politisk-administrative skandalesager har i de seneste år været et varmt politisk emne. 
Undersøgelseskommissionerne, ledet af en dommer, er både langsomme og dyre og ender som regel i ingenting, 
lyder kritikken. Skandalesager bør i stedet undersøges af politikerne selv, synes et flertal i Folketinget at mene. 
Med folketingshøringer, videregående parlamentariske undersøgelser mv.   

 

Udvalget om undersøgelseskommissioner har med sin for nyligt afgivne betænkning om 
”Undersøgelseskommissioner og parlamentariske undersøgelsesformer” (Bet. 1571/2018) gennemtrawlet emnet, 
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belyst reformmulighederne og vurderet fordele og ulemper ved forskellige undersøgelsesformer, forestået af 
dommere, advokater eller politikere. Nu står så den politiske stillingtagen på dagsordenen. Formanden for 
udvalget, højesteretsdommer, dr.jur. Jens Peter Christensen, fortæller  herom om og giver sit bud på, hvad der 
måske er i vente. 
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Arrangementet afsluttes med en tre-retters middag. Prisen herfor udgør kr. 275,00. 

 

Til dette arrangement kan medlemmerne medbringe en kollega som gæst. Gæster betaler kr. 200,00 for 
deltagelse uden middag og kr. 475,00 kr. for deltagelse også i middagen. 

 

Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse er forudgående bindende tilmelding til arrangementet nødvendig. 

Tilmelding skal ske via Højesteretsskrankens hjemmeside www.hojesteretsskranken.dk under "Kommende 
Arrangementer". Seneste tilmelding/betaling henholdsvis framelding er fredag den 10. maj 2019. 
Medlemsnummer skal oplyses ved tilmelding, men hvis dette ikke kendes, så kan der udfyldes med "?". 

Vær opmærksom på, at tilmelding til middagen alene vil blive accepteret, såfremt der sammen med 
tilmeldingen indbetales kr. 275,00 (hvis gæst medbringes og deltager i middagen kr. 750,00, og 
hvis gæsten ikke deltager i middagen, men medlemmer selv deltager, kr. 475,00) til bankkonto i 
Danske Bank, reg.nr. 4183, konto 4140 091227. Ved indbetaling bedes navnet på deltageren og en 
evt. gæst anført og betalingen mærket Højesteretsskranken j.nr. 24293-101. 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Torben Bondrop 


