REFERAT

Danske Miljøadvokaters generalforsamling den 18. maj 2017
Der afholdtes generalforsamling i foreningen Danske Miljøadvokater den 18. maj 2017
kl. 13.00 på First Hotel Grand i Odense.
Generalforsamlingen havde følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Aflæggelse af regnskab.
Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år. Se
budget her.
Valg af 4-7 medlemmer til bestyrelsen.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Indkomne forslag.
Eventuelt.

Ad 1) Valg af dirigent
Ellen Skodborggaard blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet og indkaldt, idet indkaldelsen dertil var udsendt til foreningens medlemmer den 20. april 2017.
Ad 2) Formandens beretning
Bestyrelsens beretning var udsendt til medlemmerne i forvejen, og Ellen Skodborggaard
gennemgik hovedpunkterne heri. Der var ingen bemærkninger til bestyrelsens beretning,
som derefter blev godkendt af generalforsamlingen.
Ad 3) Aflæggelse af regnskab
Regnskabet for 2016 var udsendt til medlemmerne i forvejen. Resultatet viser et overskud
på kr. 8.254. Foreningens formue udgjorde med udgangen af 2016 kr. 106.729.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
Ad 4) Forslag til budget for det kommende år
Budgetforslaget var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. For 2017
budgetteres der igen med et underskud, da det ikke er hensigten, at foreningen skal oparbejde en formue. Det gældende kontingent på kr. 1.100,00 pr. sæson foreslås fastholdt.
Det samme gælder i forhold til deltagerbetalingen på kr. 550,00 ekskl. moms per temadag.
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Bestyrelsen overvejer løbende behovet for at hæve deltagerbetalingen, hvilket først bliver
relevant, når foreningens formue ligger på et lidt lavere niveau end nu.
Budgetforslaget blev godkendt af generalforsamlingen.
Ad 5) Valg til bestyrelsen
Samtlige 7 bestyrelsesmedlemmer modtog genvalg og blev genvalgt. Da der ikke var andre
opstillede kandidater, var en egentlig valghandling unødvendig. Bestyrelsen består herefter
af:
-

Britta Moll Bown
Ellen Skodborggaard
Hans Haages
Håkun Djurhuus
Jens Flensborg
Kim Trenskow
Line Marie Pedersen

Ad 6) Valg af revisor og revisorsuppleant
Jens Ahrendt, Mazanti-Andersen, Korsø Jensen og Partnere, havde forud for generalforsamlingen tilkendegivet, at han modtog genvalg, hvilket generalforsamlingen anerkendte
med applaus. Jens Ahrendt fortsætter herefter som revisor. Der er ikke valgt revisorsuppleant.
Ad 7) Indkomne forslag
Ingen
Ad 8) Eventuelt
Bestyrelsen opfordrede på ny medlemmerne til at komme med forslag til emner til
foreningens temadage.

København den 30. juni 2017
Som referent: Ellen Skodborggaard
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