DANSK FORENING FOR VOLDGIFT
I henhold til vedtægternes § 5.3 indkaldes hermed til
ekstraordinær generalforsamling med efterfølgende medlemsmøde
onsdag den 26. januar 2011, kl. 16.30-18.00
hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

DAGSORDEN:
1.
Valg af dirigent
2.
Forslag om ændring af vedtægter
3.
Forslag om tilføjelse af ”Danish Arbitration Association” efter ”Dansk Forening for Voldgift”
4.
Valg af revisor
5.
Eventuelt

Ad 2
Det foreslås, at kravet om revision ændres til et krav om review, og at ordet ”årsregnskab” ændres til
”årsrapport”. Vedtægternes § 6.1, nr. 3, foreslås herefter ændret til:
”Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse”.
Vedtægternes § 11.1 foreslås herefter ændret til:
”Foreningens revisor foretager årligt et review af årsrapporten. Revisor vælges af den
ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg
kan finde sted.”
Ad 3
Der er forslag om at tilføje ”Danish Arbitration Association” efter ”Dansk Forening for Voldgift”, således at foreningen fremover kaldes ”Dansk Forening for Voldgift (Danish Arbitration Association)”.

Ad 4
Det foreslås, at Henrik Agner Hansen, Deloitte, vælges som revisor, da Bjarne Rasmussen, valgt på seneste generalforsamling, er fratrådt hos Deloitte.
–0–
Medlemsmøde
Umiddelbart efter den ekstraordinære generalforsamling er der medlemsmøde om de nye UNCITRAL
regler v/advokat Jens Rostock-Jensen.
UNCITRAL Arbitration Rules (1985 med senere ændringer) er som bekendt udarbejdet af en arbejdsgruppe under United Nations Commission on International Trade Law som et udkast til nationale
voldgiftslove med henblik på at harmonisere international voldgift. UNCITRALs modellov har dannet
baggrund for den danske voldgiftslov af 2005.
Med virkning fra 15. august 2010 trådte nye UNCITRAL regler i kraft. I oplægget vil de nye regler blive
gennemgået; det vil samtidig blive overvejet, om nogle af ændringerne kunne give anledning til at foreslå ændringer i den danske voldgiftslov.
–0–
Det er bestyrelsens håb, at medlemmerne vil møde talstærkt op til den ekstraordinære generalforsamling og medlemsmødet.
Vi minder om, at UIA afholder et arrangement i København den 8. april 2011 om ”Current Hot Topics
in International Arbitration”. Programmet udsendes om kort tid.
Tilmelding
til arrangementet bedes venligst foretaget til advokat Ole Spiermann, osp@bruunhjejle.dk.
København, den 7. januar 2011
p.b.v.
Jeppe Skadhauge
formand

