DANSK FORENING FOR VOLDGIFT

Torsdag den 5. maj kl. 8.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Dansk Forening for Voldgift hos
Bruun & Hjejle, Nørregade 21, 1165 København K
Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
Fastsættelse af årskontingent for 2011
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af revisor
Forslag fra bestyrelsen om ny hjemmeside
Eventuelt

Ad 1 - Valg af dirigent
Som dirigent valgtes formanden, advokat Jeppe Skadhauge.
Dirigenten konstaterede, at der var indkaldt til generalforsamlingen pr. e-mail af 15. april 2011 med
revisors review-erklæring, jf. den ekstraordinære generalforsamling den 26. januar 2011. På den
ekstraordinære generalforsamling blev det godkendt, at man overgik fra egentlig revision til et review,
samt at foreningens navn blev ændret til: Dansk Forening for Voldgift (Danish Arbitration
Association).
Med den bemærkning konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og
beslutningsdygtig.
Ad 2 - Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
Formanden aflagde beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Der henvistes til den
udsendte skriftlige beretning, der ligeledes findes på foreningens hjemmeside.
Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.
Ad 3 - Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
Formanden gennemgik den udsendte årsrapport, der havde været offentliggjort på foreningens
hjemmeside før generalforsamlingen.

Årsrapporten blev godkendt uden bemærkninger.
Med generalforsamlingens tilslutning blev punkt 7 behandlet før punkt 4.
Ad 7 - Forslag fra bestyrelsen om ny hjemmeside
Bjarne Lau Pedersen gennemgik bestyrelsens forslag til justering af foreningens hjemmeside.
Den nuværende hjemmeside mangler lidt:






opfriskning på design/opstilling
en søgefunktion
en bedre opstilling af medlemmerne
modul til at afsende nyhedsbreve
printvenlig side

Bestyrelsen har indhentet nogle forskellige tilbud, som ligger i størrelsesordenen 100.000 kr.
Bestyrelsen leder efter den rigtige udbyder og en levedygtig ordning.
Bestyrelsen har ansat en student fra Københavns Universitet til at bistå med den faglige del på
hjemmesiden. Bestyrelsen har besluttet, at hvert bestyrelsesmedlem har en turnusordning - af 2
måneders varighed - med studenten.
Et medlem foreslog, at bestyrelsen også fik udarbejdet en hjemmeside på engelsk.
Det blev taget til efterretning.
Generalforsamlingen var positiv over for initiativet.
Ad 4 - Fastsættelse af årskontingent for 2011
Formanden orienterede om bestyrelsens overvejelse om at have et kontingentfrit år, da foreningen har
en del likvide midler. Men overvejelsen er blevet udskudt et år på baggrund af overvejelserne om
opfriskning af foreningens hjemmeside.
Bestyrelsen foreslog derfor et uændret kontingent på 1.000 kr. ekskl. moms.
Generalforsamlingen godkendte forslaget.
Ad 5 - Valg af bestyrelsesmedlemmer
Den nuværende bestyrelse består af:
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Jeppe Skadhauge
Peter Wengler-Jørgensen
Jan Schans Christensen
Tomas Ilsøe Andersen
Bjarne Lau Pedersen
Karsten Kristoffersen
I henhold til vedtægternes § 8.1 udtræder Jeppe Skadhauge, Peter Wengler-Jørgensen og Karsten
Kristoffersen.
Jeppe Skadhauge og Peter Wengler-Jørgensen er villige til genvalg. Karsten Kristoffersen har meddelt,
at han ikke ønsker at genopstille. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Jakob Juul.
Generalforsamlingen valgte Jeppe Skadhauge, Peter Wengler-Jørgensen og Jakob Juul for den
kommende 2-årsperiode.
Ad 6 - Valg af revisor
Generalforsamlingen genvalgte statsautoriseret revisor Henrik Agner Hansen, Deloitte.
Ad 8 - Eventuelt
Der var ingen, som ønskede ordet.

Generalforsamlingen hævet kl. 09.00

_______________________
Jeppe Skadhauge
Dirigent og Formand

3

