REFERAT

Danske Miljøadvokaters generalforsamling, den 12. maj 2011
Der afholdtes generalforsamling i foreningen Danske Miljøadvokater, den 12. maj 2011 kl.
14.15 – 14.45 på First Hotel Grand i Odense.
Generalforsamlingen havde følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Aflæggelse af regnskab
Forslag til budget for de kommende år
Valg til bestyrelsen
Valg af revisor og revisorsuppleant
Indkomne forslag
Eventuelt

Ad 1) Valg af dirigent
Jens Flensborg blev valgt som dirigent.
Dirigenten tilkendegav, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Ad 2) Formandens beretning
Formandens beretning var udsendt i forvejen.
Formanden bemærkede, at foreningens medlemstal har været fast de seneste år med 100
– 110 medlemmer.
Formanden opfordrede foreningens medlemmer til at komme med input og forslag til de
arrangementer, som skal afholdes i den kommende periode. Arrangementernes temaer kan
både være specielle emner inden for miljøretten i bred forstand og mere generelle emner af
miljøretlig karakter.
Bestyrelsen har noteret sig, at der ud fra tilmeldingerne generelt har været stor interesse for
de arrangementer, der har været afholdt i den forgangne periode. Nye tiltag i forbindelse
med afholdelsen af arrangementer – som fx gruppedrøftelser af juridiske problemstillinger –
er blevet vel modtaget af medlemmerne.
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Formanden forklarede, at foreningen er tilknyttet Danske Advokater ved en standardaftale
angående levering af ydelser. Foreningen modtager derfor løbende orientering fra Dansk
Advokater
og
foreningens
bestyrelse
inviteres
til
Dansk
Advokaters
repræsentantskabsmøder.
Foreningen afgiver egne høringssvar på vegne af Danske Advokater, ligesom tre
medlemmer i foreningens bestyrelse ligeledes afgiver høringssvar i deres egenskab af
medlemmer af Danske Advokaters specialistgrupper. Høringssagerne er oftest af teknisk
karakter, som sjældent giver anledning til bemærkninger, men i den forgangne periode har
foreningen ligeledes afgivet høringssvar vedrørende lovgivning af generel karakter,
herunder er der afgivet høringssvar til forslaget til den nye miljøoplysningslov.
Der var ingen bemærkninger
generalforsamlingen.

til

formandens

beretning,
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godkendtes

af

Ad 3) Aflæggelse af regnskab
Regnskab med revisors påtegning var udsendt til medlemmerne i forvejen.
Regnskabet blev aflagt ved formanden og blev godkendt af generalforsamlingen.
Ad 4) Forslag til budget for det kommende år
Budgetforslaget var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Det
gældende kontingent på kr. 1.100,00 pr. sæson foreslås fastholdt.
Budgetforslaget blev godkendt af generalforsamlingen.
Ad 5) Valg til bestyrelsen
Alle siddende bestyrelsesmedlemmer, undtagen advokat Jesper Hedegaard, modtog
genvalg.
Som nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Jesper Hedegaard valgtes advokat Håkun
Djurhuus, Lind Cadovius. Valget blev gennemført som fredsvalg.
Bestyrelsen består herefter af:
-

Kim Trenskow
Helle Carslsen
Hans Haages
Ellen Skodborggaard
Håkun Djurhuus
Britta Moll Bown
Jens Flensborg

Ad 6) Valg af revisor og revisorsuppleant
Birgitte Refn Wentzel modtog genvalg.
Der blev ikke valgt revisorsuppleant.
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Ad 7) Indkomne forslag
Ingen
Ad 8) Eventuelt
Bestyrelsen blev anmodet om at udmelde, hvornår kommende arrangementer afholdes.
Formanden oplyste, at en plan herfor ventes lige inden eller lige efter sommerferien, og
opfordrede på ny medlemmerne til at komme med forslag til eventuelle faglige indslag og
oplægsholdere.
---ooo0ooo---

Århus den 30. maj 2011

Jens Flensborg
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