
 

 

Til medlemmerne af 

Foreningen Højesteretsskranken 

 

8. september 2021 24293-101 TBO/CHL 

INDKALDELSE TIL MEDLEMSMØDE  

Foreningen afholder medlemsmøde 

Tirsdag den 5. oktober 2021 kl. 17.00 

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

 

Pensioneret højesteretsdommer Jon Stokholm vil holde indlæg om 

40 år i og på den anden side af skranken 

Jon Stokholm vil holde indlæg om retsplejen ved Højesteret med særligt  fokus på advokaternes rolle. Jon Stokholm 
var før udnævnelsen til højesteretsdommer advokat og har ført adskillige højesteretssager, ligesom han var medlem 
af Højesteretsskrankens bestyrelse og formand for Advokatrådet. Han blev principielt pensioneret som 
højesteretsdommer tidligere i år, men fortsætter efter den nye regel i retsplejelovens § 51 e, således at det under 
den igangværende rigsretssag sikres, at Højesteret stadig kan virke omend kun i én afdeling. Det er således en 
indlægsholder med bred og dyb indsigt i Højesterets arbejde, herunder advokaternes bidrag, vi kan glæde os til at 
høre.   
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Arrangementet afsluttes som sædvanlig med en to-retters middag med to glas vin og efterfølgende kaffe. På grund 
af sidste års corona inaktivitet har bestyrelsen besluttet, at middagen er på foreningens regning. Selve 
arrangementet er som sædvanlig gratis for medlemmer. 

Til dette arrangement kan medlemmerne medbringe en kollega som gæst. Gæsten betaler 200,00 for deltagelse i 
selve medlemsmødet eller kr. 475,00, såfremt gæsten ønsker at deltage i både medlemsmøde og den efterfølgende 
middag.  

Af hensyn til planlægningen beder vi venligst om tilmelding, selvom deltagelse er gratis, jf. nedenfor. 

Tilmelding skal ske via Højesteretsskrankens hjemmeside. Link til tilmelding sendes ud i mail sammen med 
invitationen. Seneste tilmelding/betaling henholdsvis framelding er torsdag den 30. september 2021. 
Medlemsnummer skal oplyses ved tilmelding, men hvis dette ikke kendes, så kan der udfyldes med "?". 

Vær opmærksom på, at tilmelding til arrangementet og eventuelt middagen for gæsters 
vedkommende alene vil blive accepteret, såfremt der sammen med tilmeldingen indbetales kr. 200 
for deltagelse i medlemsmødet og kr. 475,00, hvis gæsten deltager i både medlemsmøde og den 
efterfølgende middag. Beløbet bedes indsat på foreningens konto i Danske Bank, reg.nr. 4183, konto 
4310977659. Ved indbetaling af beløbet bedes navnet på gæsten anført "Gæst:  Navn", og betalingen 
mærket "Højesteretsskranken, j.nr. 24293-101".  

 

På bestyrelsens vegne 

 

Torben Bondrop 


