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INDKALDELSE TIL ORDINÆRT MEDLEMSMØDE OG SEMINAR 

Foreningens ordinære medlemsmøde afholdes 

tirsdag den 26. april 2022 kl. 15.45 

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

med følgende dagsorden: 

(1) Valg af dirigent 

(2) Bestyrelsens beretning. 

(3) Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse. 

Regnskabet vil blive uddelt på mødet. 

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

Budgettet vil blive uddelt på mødet. 

(5) Fastsættelse af kontingent for det løbende år. 

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

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

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

(7) Valg af revisor for samme periode. 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Søren Lundsgaard som intern revisor og genvalg af Redmark Statsautoriseret 
Revisionspartnerselskab til som ekstern revisor at foretage review. 

(8) Behandling af forslag. 

Bestyrelsen fremsætter ingen forslag, og der er ej heller modtaget forslag fra medlemmerne. 

(9) Eventuelt 

- 0 - 

Efter det ordinære medlemsmøde afholdes et 3-lektioners seminar om "Rigsretssagen". Her medvirker 
højesteretspræsident Thomas Rørdam, der var formand for Rigsretten, advokaterne Anne Birgitte Gammeljord og 
Jon Lauritzen på vegne anklagerne og advokaterne René Offersen og Nicolai Mallet på vegne forsvarerne. I 
arrangementet indgår Rigsrettens tilrettelæggelse og udførelse af rigsretssagen set fra dommersædet og oplæg 
om, hvordan man som henholdsvis anklager og forsvarer forbereder sig på en rigsretssag, hvordan sagen 
efterfølgende forløb, og hvad de procederende advokater lærte af det. Der udstedes kursusbevis, da kurset er 
godkendt af Advokatsamfundet. 
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Arrangementet afsluttes med en to-retters middag kl. 19.00. 
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Medlemmer, der ikke deltager i middagen, men alene deltager i seminaret, deltager uden beregning 
(kontingentbetalt). 

Medlemmer, der deltager i middagen, betaler kr. 300,00 

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

Tilmelding skal ske via Højesteretsskrankens hjemmeside https://www.hojesteretsskranken.dk/arrangementer/. 
Seneste tilmelding/betaling, henholdsvis framelding, er torsdag den 21. april kl. 12.00. Medlemsnummer skal 
oplyses ved tilmelding, men hvis dette ikke kendes, så kan der udfyldes med "?". 

Tilmelding med deltagelse i middagen accepteres alene, hvis der sammen med deltagelsen sker 
indbetaling af kr. 300,00 til bankkonto i Danske Bank, reg.nr. 4183, konto 4140 091227. Ved 
indbetaling bedes navnet på deltageren anført og betalingen mærket Højesteretsskranken j.nr. 
24293-101. 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Torben Bondrop 


