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Til medlemmerne af Danske Miljøadvokater
Dato 12.04.2019

Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter i 2018/2019

Beretningen omfatter perioden fra temadagen og generalforsamling den 24. maj 2018 til dato.
Temadage
Danske Miljøadvokaters hovedaktivitet er uændret afholdelse af to-tre årlige temadage med
information om nyheder og praktiske problemstillinger inden for det miljøretlige område. I den
seneste periode har vi i 2018 afholdt arrangementet for Mogens Moe (æresforelæsning med
efterfølgende middag) først på året og senere i maj 2018 den temadag, der gav os indsigt i
klagenævnenes arbejdsgange, -metoder og -forhold. Desuden holdt vi i januar måned 2019 en
spændende temadag om kystsikringsforhold.
Bestyrelsen vil i det kommende år igen bestræbe sig på at gennemføre 2-3 temadage om aktuelle
emner. Vi udsender før sommerferien 2019 en foreløbig orientering om forventede datoer for
kommende temadage, således at der er mulighed for at reservere datoerne i god tid.
Vi modtager stadigvæk meget gerne input til emner og mulige oplægsholdere fra foreningens
medlemmer, ligesom vi meget gerne ser, at I bidrager med indlæg m.v. på vore temadage, da vi på
den måde kan få glæde af hinandens specialviden, erfaringer m.v. Forslag kan altid sendes til
undertegnede eller et andet medlem af bestyrelsen. Endvidere vil vi meget gerne samarbejde med
andre specialforeninger, rådgivere o.a. om en temadag, hvis emnet herfor passer dertil, så sig
endelig til, hvis I har ideer eller måske kontakter, der kan danne grundlag for den type af
arrangementer.
Danske Miljøadvokaters seneste temadage i 2018/2019 kan opsummeres således:
Den 18. januar 2018: Danske Miljøadvokater - Afskedsforelæsning for og med Mogens Moe
I forbindelse med at Mogens Moe for alvor tog fat på at nyde sit velfortjente otium hyldede vi ham
med taler over forskellige emner, ligesom vi fik mulighed for at høre Moes overvejelser om
miljørettens udvikling gennem mange årtier.
Den 24. maj 2018: Nyt fra Planklagenævnet samt Miljø- og Fødevareklagenævnet
Den 1. februar 2017 blev de to nye klagenævn - Planklagenævnet samt Miljø- og
Fødevareklagenævnet - etableret. Vi fik på temadagen mulighed for at få et bedre kendskab til
nævnenes virke m.v.
Den 31. januar 2019: Kystbeskyttelse
På denne temadag fik vi mulighed for at høre nærmere om fremtidens kystbeskyttelse både qua
introduktion til den nye regulering på området og via indlæg fra personer, der arbejder med praktisk
kystbeskyttelse m.v.
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Medlemsantal
Foreningen havde i april 2019 i alt 93 medlemmer (96 medlemmer ved sidste generalforsamling),
hvilket vi i bestyrelsen er godt tilfredse med. Bestyrelsen opfordrer dog stadigvæk medlemmerne til
at udbrede kendskabet til foreningen blandt kolleger, herunder de yngre kollegaer, 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 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.
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. Vi gør
opmærksom på, at man via hjemmesiden vil kunne finde præsentationer m.v., som er blevet
anvendt på tidligere temadage.
Regnskab og budget
Regnskabet for 2018 viser et underskud på kr. -30.563, hvorved foreningens kapital pr. 31.
december 2018 er opgjort til ca. kr. 80.555.
Det foreslås i budgettet for 2019, at kontingentet - der har været uændret i mange år - hæves til kr.
1.200 årligt ekskl. moms (stigning med kr. 100,-). Desuden foreslår bestyrelsen, at prisen for at
deltaget i et heldagsarrangement i foreningen hæves fra kr. 550,- til kr. 750,- pr. gang, således at
denne betaling kan finansiere i al fald selve udgiften til hotellet i Odense (for lokaleleje og
forplejning). Dermed vil kontingentet stadigvæk bidrage til finansiering af de årlige temadage men i
forhold til udgifter til foredragsholdere (typisk transportudgifter og vingave). Der er i budgettet taget
udgangspunkt i tre temadage med deltagerbetaling på kr. 750 ekskl. moms. Dette kan indebærer et
underskud, som imidlertid fortsat kan udlignes af foreningens egenkapital.
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Bestyrelsen
Bestyrelsen skal ifølge vedtægterne have 4-7 medlemmer, og har i indeværende år bestået af Ellen
Skodborggaard (formand), Kim Trenskow, Jens Flensborg, Hans Haages, Britta Moll Bown, Line
Marie Pedersen og Håkun Djurhuus. Hans Haages har meddelt, at han efter mange år i
bestyrelsen, har besluttet at udtræde. Medlemmer, som måtte have lyst til at deltage i
bestyrelsesarbejdet opfordres til at stille op til valg.

På bestyrelsens vegne
Advokat Ellen Skodborggaard
Formand
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