Bestyrelsens beretning for 2011
Foreningen har 205 medlemmer, hvilket bestyrelsen finder tilfredsstillende.
Foreningen har i beretningsperioden afholdt en ekstraordinær generalforsamling den 26. januar 2011
og en ordinær generalforsamling den 5. maj 2011.
På den ekstraordinære generalforsamling vedtog foreningen binavnet ”Danish Arbitration Association” og en ændring af vedtægterne, således at der ikke foretages en revision, men et review af årsregnskabet.
Desuden har foreningen gennemført en række medlemsmøder, kurser og foredrag:
Efter den ekstraordinære generalforsamling i januar afholdtes et medlemsmøde om de nye 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
nye regler og de bagvedliggende overvejelser.
Den 8. april 2011 stod foreningen sammen med the Arbitration Commission of Union Internationale
des Avocats/International Association of Lawyers (UIA) 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.
Efter den ordinære generalforsamling i maj afholdt foreningen et medlemsmøde om det væsentlige
emne ”habilitet”. Indlægsholderne var advokat og formand for Voldgiftsinstituttet Jesper Lett og advokat Oluf Engell, der ud over at gennemgå de senere års retspraksis og praksis ved Voldgiftsinstituttet
gav en klar analyse af emnet.
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Den 21. november 2011 gik foreningens nye hjemmeside i luften. Det store arbejde har været varetaget
af koncernchefjurist Bjarne Lau Pedersen. Bestyrelsen håber, at medlemmerne vil bidrage med input,
således at vi kan holde hjemmesiden ajour.
Den 24. november 2011 blev der afholdt medlemsmøde om de nye ICC voldgiftsregler. Indlægsholderne var advokat Georg Lett og Jan Heiner Nedden, der med baggrund i deres erfaringer fra ICC gav et
overblik over de ny regler og deres baggrund.
Foreningen har i regnskabsperioden haft et overskud på kr. 65.612.
Beretning for perioden efter 2011
Debatforum blev afholdt den 26. januar 2012. Emnet var ”Udpegningen af og vederlag til voldgiftsdommere”. På baggrund af instruktive oplæg fra Præsident for Sø- og Handelsretten Henrik Rothe og
Voldgiftsinstituttets direktør Steffen Pihlblad var der en spændende debat om dette altid aktuelle emne.
På grund af Voldgiftsinstituttets jubilæumsarrangement den 31. oktober 2011 blev Voldgiftens Dag
2011 udskudt til den 22. marts 2012. Bech-Bruun var vært for arrangementet, og der var omkring 50
deltagere. Temaet var ”effektivitet i voldgift”. Indlægsholderne var advokat Carsten Raasten, advokat
Carsten Pedersen, Voldgiftsinstituttets direktør Steffen Pihlblad, advokat Dan Terkildsen og højesteretsdommer Niels Grubbe. Tomas Ilsøe Andersen introducerede indlægsholderne, som tog deltagerne
igennem voldgiftsprocessens mange stadier med stor effektivitet og kyndighed. Dan Terkildsen fik
med god støtte fra salen de mange vinkler perspektiveret under en fornøjelig krydsild.
Bestyrelsen har for nylig modtaget en henvendelse fra en kreds af initiativtagere, som ønsker at etablere Young Arbitrators Copenhagen, og er i dialog med initiativtagerne om samarbejde.
Begyndelsen på 2012 har budt på en meget trist begivenhed. Advokat og bestyrelsesmedlem Jakob
Juul døde den 3. marts 2012. På Voldgiftens Dag mindedes vi Jakob Juul.
På bestyrelsens vegne
Jeppe Skadhauge
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