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REFERAT AF ORDINÆRT MEDLEMSMØDE DEN 15. maj 2018
Til mødet var anmeldt 68 deltagere (heraf 58 medlemmer/10 gæster), hvoraf Eigil Lego Andersen blev valgt til dirigent med akklamation.
Dagsordenen var som følger:

1.

Bestyrelsens beretning

Formanden aflagde bestyrelsens beretning og redegjorde for, at der i det forløbne år har været afholdt følgende arrangementer:
9. maj 2017: Højesteretsdommer Hanne Schmidt, advokat Eigil Lego Andersen, advokat Sune
Fugleholm, advokat Søren Lundsgaard og advokat Per Magid holdt foredrag/seminar om
"Det gode Påstandsdokument.
8. november 2017: Adjunkt, dr.jur. Frederik Waage holdt foredrag om "Det offentlige som
procespart".
Vi følger fortsat op cirka en gang om måneden på, hvem der har procederet i Højesteret, og
hvis de pågældende personer ikke er medlemmer af foreningen, sender vi dem en lille hilsen
med en opfordring til medlemskab. Det har medført til et fortsat stigende deltagerantal.
Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.
2.

Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse

Formanden forelagde regnskabet.
Regnskabet blev godkendt.
3.

Forelæggelse af budget for det løbende år til godkendelse

Formanden forelagde budgettet, der blev godkendt. Budgettet udviser et overskud på kr.
7.400,00. Det hviler på den nuværende medlemstal.

4.

Fastlæggelse af kontingent for det løbende år

Kontingentet fastsattes uændret til kr. 400.
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5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer for tiden til næste ordinære medlemsmøde

Til bestyrelsen genvalgtes:
Eigil Lego Andersen
Torben Bondrop
Sune Fugleholm
Lars Kjeldsen
Christina Neugebauer
Henriette Gernaa
6.

Valg af revisor for samme periode

Som intern revisor genvalgtes Asger Larsen og som ekstern revisor genvalgtes Redmark
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (tidligere Nielsen & Christensen, Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab).
7.

Behandling af eventuelle indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.
8.

Eventuelt

Intet at bemærke.
Formanden erklærede herefter det ordinære medlemsmøde for afsluttet.
Referent:

Torben Bondrop
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Efter det ordinære medlemsmøde afholdte højesterets præsident Thomas Rørdam, professor
LL.M. Michael Rask Madsen og direktør, dr.jur. Jonas Christoffersen indlæg om Højesteret
og de europæiske domstole.

