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REFERAT AF ORDINÆRT MEDLEMSMØDE DEN 19. maj 2020 
 

Grundet COVID-19 blev det ordinære medlemsmøde afholdt hos Plesner Advokatpartnersel-
skab, Amerika Plads 37, København, uden efterfølgende fagligt arrangement. Ingen medlem-
mer var fysisk mødt frem til mødet, men 10 medlemmer havde givet fuldmagt til Torben Bon-
drop. 
 
Torben Bondrop blev på baggrund af fuldmagterne valgt til dirigent og kunne konstatere, at 
det ordinære medlemsmøde var rettidigt og lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt. 
 
Dagsordenen var som følger: 
 
1. Bestyrelsens beretning 

Torben Bondrop aflagde bestyrelsens beretning og redegjorde for, at der siden begyndelsen af 
2019 har været afholdt følgende arrangementer i foreningen: 
 
21. marts 2019: Højesterets præsident Thomas Rørdam og advokat Eigil Lego Andersen af-
holdt et indlæg i Højesteret om højesteretsprøven og dens afskaffelse i 1958, og samtidig blev 
der hængt portrætter op af afdøde højesteretssagførere i advokatværelset. 
 
14. maj 2019: Der blev afholdt ordinært medlemsmøde, som blev efterfulgt af et arrangement  
ved højesteretsdommer, dr. jur. Jens Peter Christensen om, hvordan politisk-administrative 
skandalesager bør undersøges i fremtiden.  
 
19. november 2019: Der blev afholdt et arrangement om domstolene og politikerne ved 
landsdommer Mikael Sjöberg. 
 
Der var cirka 50 fremmødte til hvert arrangement. 
 
Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning. 
 
2. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse 

Torben Bondrop forelagde regnskabet, der udviste et underskud på kr. 6.864 for året 2019. 
Foreningens egenkapital udgjorde pr. 31. december 2019 kr. 382.595. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
3. Forelæggelse af budget for det løbende år til godkendelse 

Torben Bondrop forelagde budgettet, der blev godkendt. Budgettet udviser et overskud på kr. 
7.700,00. Det hviler på det nuværende medlemstal. 
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4. Fastlæggelse af kontingent for det løbende år 

Kontingentet fastsattes uændret til kr. 400. 
 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for tiden til næste ordinære medlemsmø-

de 

Til bestyrelsen genvalgtes: 
 

Eigil Lego Andersen 
Torben Bondrop 
Sune Fugleholm 
Lars Kjeldsen 
Henriette Gernaa 
 

Christina Neugebauer ønskede at udtræde af bestyrelsen. Karoline Normann blev valgt ind i 
bestyrelsen i stedet for Christina Neugebauer. 

 
6. Valg af revisor for samme periode 

Som intern revisor genvalgtes Søren Lundsgaard, og som ekstern revisor genvalgtes Redmark 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 
 
7. Behandling af eventuelle indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag.  
 
8. Eventuelt 

Intet at bemærke. 
 
Torben Bondrop erklærede herefter det ordinære medlemsmøde for afsluttet. 
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