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Til medlemmerne af Danske Miljøadvokater
Dato 30. april 2013
Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter i 2012/2013

Beretningen omfatter perioden fra fællesmødet den 10. maj 2012 til foreningens generalforsamling
den 30. maj 2013.
Temadage
Afholdelse af to-tre årlige temadage med information om nyheder og praktiske problemstillinger
inden for det miljøretlige område i bred forstand er Danske Miljøadvokaters hovedaktivitet. Udover
vidensformidling er temadagene en god mulighed for erfaringsudveksling med kolleger, ligesom der
også lægges vægt på det sociale element, der ligger i disse arrangementer.
Gebyret for deltagelse i de enkelte temadage begrænser sig til lidt over 500 kr., - en meget
konkurrencedygtig pris for arrangementer med højt fagligt indhold, 5-6 kursuslektioner, socialt
samvær med gode kolleger, samt forplejning. Udover bidraget fra medlemskontingentet er
forklaringen på de lave priser, at det hidtil har været muligt at få kvalificerede oplægsholdere til at
stille op på ”rødvinsbasis”. Oplægsholderne hentes fra foreningens egne rækker, og blandt andre
advokater, statslige myndigheder, kommunerne, domstolene og universiteterne mv.
Danske Miljøadvokater afholdt i 2012/2013 år 2 temadage, som kan opsummeres således:
Den 31. januar 2013 – Regelforenkling på miljørettens område
Arrangementet var en udløber af et dialogmøde i efteråret 2012 mellem bestyrelsen og
repræsentanter for Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen, hvor de to styrelser orienterede om det
igangværende arbejde med regelforenkling og regelforbedring. På mødet fortalte Michel Schilling,
vicedirektør i Miljøstyrelsen, om de overordnede problemstillinger i dette komplekse arbejde.
Herefter gav bestyrelsen ved Jens Flensborg, Kim Trenskow og Britta Moll Bown forskellige
eksempler på generelle problemer og uhensigtsmæssigheder i den gældende miljølovgivning, hvor
ændringer eller forbedringer kunne overvejes. Med afsæt i disse indlæg var der om eftermiddagen
en god paneldebat med deltagelse af kontorchef Karen Aarøe, Miljøstyrelsen, og Christian Østrup,
Naturstyrelsen. Temadagen blev som sædvanligt afsluttet med praksis siden sidst, hvor der dog kun
var tid til gennemgang af nogle få nyere domme inden for miljøretsområdet. Der var i alt ca. 35
tilmeldte til dette arrangement.
Den 30. maj 2013 – Vindmøller i praksis
På årets sidste temadag sætter vi fokus på vindmøller. Der vil være indlæg og orientering om
planlægning og myndighedsbehandling fra en ”vindmøllekomune”, VE-lovens støtteordninger og
erstatninger til naboer til vindmøller fra formanden for Taksationsmyndigheden for Midtjylland,
orientering om projektøkonomi ved opstilling, drift og salg af vindmøller fra en repræsentant fra
vindmølleopstillerne, samt orientering om diverse juridiske og kontraktmæssige forhold vedrørende
vindmølleopstilling fra en ”vindmølleadvokat”. I forlængelse heraf afholdes foreningens
generalforsamling, og vi slutter af med praksis siden sidst. I lighed med sidste år er der herefter
mulighed for hyggeligt samvær med kolleger under den efterfølgende middag.
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Som nævnt tæller temadagene med i den enkelte advokats efteruddannelse, typisk med 5-6
lektioner á 45 minutter, hvilket skal sammenholdes med prisen pr. kursusdag på typisk 550 kr.
ekskl. moms.
Bestyrelsen vil også fremadrettet bestræbe sig på at gennemføre spændende temadage med
aktuelle emner og til konkurrencedygtige priser, og forventer i det kommende år at afholde tre
arrangementer. Foreløbig orientering om forventede datoer udsendes normalt i løbet af august,
således at der er mulighed for at reservere datoerne i god tid.
Vi modtager meget gerne input til emner og mulige oplægsholdere. Forslag kan sendes til
bestyrelsen.
Medlemsantal
Medlemsantallet ligger fortsat omkring ca. 100 medlemmer, men er dog faldet til 97 i indeværende
år. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at udbrede kendskabet til foreningen blandt kolleger,
som kan have interesse i vores aktiviteter.
Danske Advokater
Danske Miljøadvokater er integreret i Danske Advokater. Medlemskab af Danske Miljøadvokater er
dog ikke betinget af, at det enkelte medlem også er medlem af Danske Advokater.
Danske Advokater forestår forskellige administrative opgaver for foreningen i form af udsendelse af
indkaldelser og koordinering af tilmeldinger, samt udarbejdelse af regnskab mv. Vi betaler Danske
Advokater herfor efter nogle aftalte takster, som tager udgangspunkt i foreningens medlemsantal og
deltagerantallet i de forskellige arrangementer.
En repræsentant fra bestyrelsen kan deltage i Danske Advokaters to årlige repræsentationsmøder,
ligesom bestyrelsen løbende orienteres og inviteres til forskellige aktiviteter i Danske Advokaters
regi.
Bestyrelsen i Danske Miljøadvokater fungerer samtidig som Danske Advokaters fagudvalg inden for
det miljøretlige område. Det indebærer blandt andet, at vi bistår med udarbejdelse af høringssvar til
lovforslag mv. inden for det miljøretlige område, hvilket arbejde er fordelt mellem bestyrelsens
medlemmer. Herudover er der også i øvrigt etableret en dialog mellem bestyrelsen/fagudvalget og
Danske Advokaters sekretariat for at sikre Danske Advokaters indflydelse inden for miljøområdet,
hvilket udover afgivelse af høringssvar kan ske ved gennemførelse af møder med relevante
ministerier og styrelser, samt i forbindelse med Danske Advokaters indstilling af repræsentanter til
deltagelse i udvalg og arbejdsgrupper mv.
Danske Advokaters vicedirektør Helle Hübertz Krogsøe deltog således også i dialogen med
Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen forud for temadagen i januar. I forlængelse af temadagen er der af
bestyrelsen nedsat en mindre arbejdsgruppe, som kan forestå den videre dialog med de to
styrelser, hvor Danske Advokater ved Helle Hübertz Krogsøe også vil deltage. Både Naturstyrelsen
og Miljøstyrelsen har vist interesse for input fra advokatside, hvorfor vi i bestyrelsen ser frem til det
videre arbejde.
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Hjemmeside
Danske Miljøadvokaters hjemmeside (www.danskemiljøadvokater.dk) indeholder oplysninger om
foreningen og dens medlemmer, herunder en søgefunktion (”Find din miljøadvokat”) hvor det er
muligt at finde en miljøadvokat (medlemmer af foreningen) på baggrund af navn, firmanavn, bynavn
eller postnummer. Hjemmesiden indeholder herudover overordnede oplysninger om bestyrelsens
sammensætning, foreningens vedtægter, samt kommende og tidligere arrangementer.
Regnskab og budget
Regnskabet for 2012 viser et mindre overskud på ca. 11.900 kr., hvorved foreningens kapital pr. 31.
december 2012 blev forøget til ca. 74.600 kr. Det er ikke hensigten, at foreningen skal oparbejde en
egentlig formue, og der budgetteres derfor også i 2013 med et mindre underskud.
Det foreslås i budgettet for 2013, at kontingentet på 1.100 kr. ekskl. moms fastholdes, hvorved der
fortsat lægges 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.
Bestyrelsen
Bestyrelsen skal ifølge vedtægterne have 4-7 medlemmer, og har i indeværende år bestået af Jens
Flensborg (formand), Kim Trenskow, Ellen Skodborggaard, Hans Haages, Britta Moll Bown, Helle
Carlsen og Håkun Djurhuus, som alle gerne modtager genvalg. Medlemmer, som måtte have lyst til
at deltage i bestyrelsesarbejdet opfordres dog til at stille op til valg.

På bestyrelsens vegne
Advokat Jens Flensborg
Formand
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