Bestyrelsens beretning

Foreningen har ca. 200 medlemmer, hvilket bestyrelsen finder tilfredsstillende.
Foreningen har i beretningsperioden gennemført en række kurser og foredrag:
Den 27. maj 2010 førte David W. Rivkin fra Debevoise & Plimpton og advokat Ole Spiermann os igennem "good practices in international arbitration" fulgt op af mange gode spørgsmål fra salen. Plesner
var vært for arrangementet.
Foreningens Regler om bevisoptagelse i voldgiftssager blev efter høring blandt medlemmerne vedtaget
af bestyrelsen i efteråret og er tilgængelige på Voldgiftsinstituttets og foreningens hjemmesider. Advokat Karsten Kristoffersen har været en drivende kraft i dette arbejde.
Voldgiftens dag blev afholdt den 4. november med godt 100 deltagere. Horten var vært for arrangementet. Temaet var M&A voldgift, dvs. de juridiske udfordringer, som parter og voldgiftsret står overfor i forbindelse med tvister, der knytter sig til virksomhedsoverdragelser. Fokus var på aktiv- og aktieoverdragelser på tværs af landegrænser.
Programmets hovedpunkter var de voldgiftsprocessuelle problemstillinger, herunder grænserne for
voldgiftsrettens kompetence i forhold til f.eks. økonomisk sagkyndige, som efter aftalen skal forestå
værdiansættelse eller økonomiske beregninger, angelsaksisk inspireret kontraktskoncipering og terminologi set i en dansk aftale- og køberetlig sammenhæng, herunder betydningen af baggrundsretten,
det økonomiske opgør, herunder købesumsregulering og garantibrud, og udvalgte praktisk forekommende temaer, herunder brug af standardudtryk, bevisspørgsmål ved bedømmelse af mangler samt
forholdet mellem købers due diligence og sælgers loyale oplysningspligt.
Indlægsholderne var advokat Christian Th. Kjølbye, statsautoriseret revisor Finn L. Meyer, professor,
dr. jur. Jan Schans Christensen og advokat Ole Spiermann. Der var stor ros til arrangementet og indlægsholderne – også fra vore svenske kolleger, som fandt emner og diskussion særdeles relevante –
også fra en svensk vinkel.
2011 blev skudt i gang med en gennemgang af de ny Uncitral regler. Kromann Reumert var vært for arrangementet. Professor, dr. jur. Mads Bryde Andersen gav en nyttig indføring i Uncitrals arbejde, og
advokat Niels Schiersing førte os med sikker hånd igennem de ny regler og de bagvedliggende overvejelser.
Foreningen afholdt samtidig ekstraordinær generalforsamling, hvor foreningen vedtog binavnet Danish Arbitration Association, og det besluttedes at gå fra revision til et review af årsregnskabet.
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Det engelske navn blev der god brug for den 8. april, hvor foreningen sammen med the Arbitration
Commission of Union Internationale des Avocats/International Association of Lawyers (UIA) stod for
en velbesøgt konference om ”Current Hot Topics in International Arbitration”.
Konferencen blev en god lejlighed til at styrke det internationale netværk og sætte København på landkortet i international voldgift. Arrangementet bød på et omfattende panel af udenlandske og lokale
indlægsholdere og herunder et gensyn med en veloplagt Peter Turner, som vi tidligere har haft lejlighed til at høre. De lokale indlægsholdere var professor, dr. jur. Jan Schans Christensen, som kommenterede afgørelserne i Dallah v Pakistan i lyset af New York Konventionen, advokat Ole Spiermann, som
gav sit bud på fremtiden for de ”Intra-EU Bilateral Investment Treaties”, og advokat Jesper Lett samt
advokat Peter Wengler-Jørgensen, som under emnet ”Scandinavia’s Contribution to International Arbitration” præsenterede Voldgiftsinstituttet og danske regler for bevisoptagelse.
Foreningen var samtidig vært for en velkomstreception for vore udenlandske kolleger sammen med
Advokatsamfundet, Danske Advokater og Voldgiftsinstituttet.
Foreningens hjemmeside er efterhånden af ældre dato. Bestyrelsen har vurderet, at der er behov for en
fornyelse og har i årets løb taget de første sonderende skridt til en ny hjemmeside og en styrkelse af
indholdsstoffet. Arbejdet har været varetaget af koncernchefjurist Bjarne Lau Pedersen. Bestyrelsen
fremsætter på denne baggrund forslag om en ny hjemmeside.
Foreningen har i regnskabsperioden haft et overskud på kr. 44.922.
På bestyrelsens vegne
Jeppe Skadhauge
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