REFERAT

Danske Miljøadvokaters generalforsamling, den 30. maj 2013
Der afholdtes generalforsamling i foreningen Danske Miljøadvokater, den 30. maj 2013 kl.
16.00 – 16.20 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
Det blev aftalt, at Jens Flensborg kunne fungere som dirigent. Jens Flensborg
konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen var udsendt rettidigt den 30. april 2013.
Ad 2) Formandens beretning
Bestyrelsens beretning var udsendt til medlemmerne i forvejen, og Jens Flensborg
gennemgik den skriftlige beretning i overordnede træk.
Der var ingen bemærkninger
generalforsamlingen.
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Ad 3) Aflæggelse af regnskab
Regnskab med revisors påtegning var udsendt til medlemmerne i forvejen.
Jens Flensborg oplyste, at resultatet og balancen ligner de foregående år. Overskuddet i
2012 i forhold til det budgetterede skyldes bl.a., at der i det forgange år kun har været
afholdt 2 temadage. Det betyder samtidig, at egenkapitalen er forøget til knap 75.000,00 kr.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
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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. Der lægges herved
fortsat op til, at kontingentet bidrager til finansiering af de årlige temadage. Der er i
budgettet taget udgangspunkt i tre temadage med deltagerbetaling på 550 kr. ekskl. moms.
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

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
Bestyrelsen opfordrede foreningens medlemmer til at komme med forslag til emner til
foreningens temadage.
Mht. Dansk Selskab for Miljørets arrangementer, hvor en del af miljøadvokater også er
medlemmer, vil bestyrelsen bestræbe sig på, at det så vidt muligt undgås, at der er
sammenfald af emner og datoer med arrangementerne i vores forening.

Århus den 31. maj 2013

For referatet, Jens Flensborg
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