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Til medlemmerne af Danske Miljøadvokater
Dato 24.03.2021

Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter i 2020/2021

Beretningen omfatter perioden fra temadagen den 30. januar 2020 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 alene afholdt en enkelt temadag den 30. januar 2020, ligesom vi
afviklede foreningens generalforsamling den 17. september 2020 på skriftligt grundlag. Det lave
aktivitetsniveau skyldes COVID19-pandemien, som jo har forhindret os i at mødes som hidtil.
Bestyrelsen vil, så snart forholdene igen tillader det, bestræbe sig på at gennemføre 2-3 temadage
om aktuelle emner. Vi planlægger før sommerferien 2021 at udsende en foreløbig orientering om
forventede datoer for kommende temadage, således at der er mulighed for at reservere datoerne i
god tid.
I er som altid meget velkomne til at tage kontakt til os, hvis I har input til emner og mulige
oplægsholdere m.v., således at vi på den måde kan få glæde af hinandens specialviden, erfaringer
osv.
Danske Miljøadvokaters seneste temadag i 2020 kan opsummeres således:
Den 30. januar 2020: Miljøvurderingsspørgsmål
Denne temadag var en opfølgning på en temadag fra 2016 og havde fokus på at skabe overblik
over, hvorledes miljøvurderingsreglerne i dag er implementeret i dansk ret, og hvilke
problemstillinger reglerne har givet anledning til. Kurset gav en grundig indsigt i en række nyere
afgørelser på området.
Medlemsantal
Foreningen havde i marts 2021 i alt 84 medlemmer (93 medlemmer ved sidste generalforsamling),
hvilket er en afgang, som vi naturligvis har fokus på. 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
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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 2020 viser et overskud på kr. 9.594, hvorved foreningens kapital pr. 31. december
2020 er opgjort til ca. kr. 79.649.
Det foreslås i budgettet for 2021, at kontingentet uændret fra sidste år skal udgøre kr. 1.200 årligt
ekskl. moms. Tilsvarende foreslår bestyrelsen, at prisen for at deltaget i et heldagsarrangement i
foreningen fastholdes til kr. 750,- pr. gang med henblik på, at denne betaling kan finansiere i al fald
selve udgiften til hotellet i Odense (for lokaleleje og forplejning). Dermed vil kontingentet fortsat
bidrage til finansiering af de årlige temadage men hovedsagelig 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 indebære et underskud, som
imidlertid fortsat kan udlignes af foreningens egenkapital.
Bestyrelsen og revisor
Bestyrelsen skal ifølge vedtægterne have 4-7 medlemmer og har i indeværende år bestået af Ellen
Skodborggaard (formand), Britta Moll Bown, Håkun Djurhuus, Jens Flensborg, Kim Trenskow, Line
Marie Pedersen og Vibeke Westergaard.
Britta Moll Bown er aktuelt konstitueret om dommer i Østre Landsret, og advokat Louise Solvang
Rasmussen fra Kammeradvokaten har vikarieret for Britta. Britta ønsker på generalforsamlingen at
udtræde af bestyrelsen, og Louise har meddelt, at hun gerne vil opstille og overtage Brittas plads.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer er rede til genvalg.
Foreningens mangeårige revisor advokat Jens Ahrendt har meddelt, at han ikke ønsker at
genopstille, så generalforsamlingen skal vælge en ny revisor for foreningen.
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Medlemmer, som måtte have lyst til at deltage i det ovennævnte arbejde er mere end velkomne til at
rette henvendelse herom.

På bestyrelsens vegne
Advokat Ellen Skodborggaard
Formand
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