REFERAT

Danske Miljøadvokaters generalforsamling den 10. maj 2012
Der afholdtes generalforsamling i foreningen Danske Miljøadvokater den 10. maj 2012 kl.
15.20 – 15.35 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
Forslag til budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent
Valg til bestyrelsen
Valg af revisor og revisorsuppleant
Indkomne forslag
Eventuelt

Ad 1) Valg af dirigent
Kim Trenskow blev valgt som dirigent.
Dirigenten tilkendegav, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Ad 2) Formandens beretning
Bestyrelsens beretning var udsendt til medlemmerne i forvejen.
På bestyrelsens vegne bemærkede Kim Trenskow, at foreningen i det forgangne år har
afholdt tre temadag i henholdsvis november, marts og maj (sammenfaldende med
generalforsamlingen). Medlemmernes deltagelse i temadagene giver kursuspoints til den
obligatoriske efteruddannelse for advokater.
Som noget nyt forsøges temadagene nu kombineret med en fælles middag for de
interesserede. Bestyrelsen anser forsøget som en succes på baggrund af de mange
tilmeldinger til middagen, den 10. maj 2012.
Det blev oplyst, at foreningens medlemstal i det forgangne år er faldet lidt til i alt ca. 100
medlemmer. Bestyrelsen finder medlemstallet passende.
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Kim Trenskow oplyste, at foreningen samarbejder med Danske Advokater. Således har
foreningen indgået en administrationsaftale med Danske Advokater, hvorefter Danske
Advokater leverer serviceydelser til foreningen i form af fx koordinering af tilmeldinger,
regnskab mv.
I forhold til Danske Advokater fungerer foreningen som et fagudvalg, som til eksempel
afgiver høringssvar på Danske Advokaters vegne og formidler kontakt til relevante
myndigheder.
Der var ingen bemærkninger
generalforsamlingen.
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Ad 3) Aflæggelse af regnskab
Regnskab med revisors påtegning var udsendt til medlemmerne i forvejen.
Regnskabet blev aflagt af Kim Trenskow, som oplyste, at resultatet og balancen ligner de
foregående år. Bestyrelsen anser foreningen som velkonsolideret med en egenkapital på
kr. 62.000,00.
Regnskabet 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 bestyrelsesmedlemmer modtog genvalg.
Bestyrelsen består herefter af:
-

Kim Trenskow
Helle Carlsen
Hans Haages
Ellen Skodborggaard
Håkun Djurhuus
Britta Moll Bown
Jens Flensborg
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Ad 6) Valg af revisor og revisorsuppleant
Birgitte Refn Wentzel modtog genvalg.
Der er ikke valgt revisorsuppleant.
Ad 7) Indkomne forslag
Ingen
Ad 8) Eventuelt
Kim Trenskow opfordrede foreningens medlemmer til at komme med forslag til emner til
foreningens temadage.
Der blev stillet spørgsmål om, hvorvidt foreningens temadag for fremtiden ville blive afholdt
i Danske Advokaters nye hus. Kim Trenskow oplyste, at bestyrelsen af geografiske årsager
har valgt First Grand Hotel i Odense, og at der ikke er aktuelle planer om at flytte lokalitet.
Arrangementer, som afholdes i fællesskab med Dansk Selskab for Miljøret, afholdes dog
ofte andre steder end Odense.
Fra salen blev der anmodet om, at der for fremtiden anvendes mikrofon/lydanlæg.
Bestyrelsen undersøger mulighederne herfor til næste temadag.
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Århus den 15. maj 2012

For referatet, Peter Nymann
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