Bestyrelsens beretning for 2014
Foreningen har i dag 247 medlemmer, hvilket bestyrelsen finder tilfredsstillende.
Foreningen har i beretningsperioden 2014 afholdt ordinær generalforsamling den 21. maj 2014. På
generalforsamlingen blev professor Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen indvalgt i bestyrelsen. Samtidig
udtrådte professor Vibe Garf Ulfbeck.
Generalforsamlingen blev efterfulgt af et medlemsmøde, hvor dissenser i voldgiftskendelser blev
diskuteret. Torgny Håstad, svensk professor og tidligere dommer ved Högsta Domstolen, indledte
mødet med at sammenligne dissenspraksis ved udvalgte nationale og internationale domstole,
hvorefter han gav sit bud på, hvornår og – i givet fald – hvordan en voldgiftsdommer bør dissentiere.
Professor Mads Bryde Andersen bidrog til at belyse emnet med særlig fokus på dansk voldgiftspraksis.
Derefter fulgte en interessant debat mellem de to kyndige indlægsholdere og deltagerne.
I begyndelsen af september afholdt Voldgiftsinstituttet en international konference med temaet
”Arbitration of Energy Disputes: New Challenges”. Voldgiftsforeningen bidrog med markedsføring af
arrangementet, som var velbesøgt og bød på mange kyndige indlæg fra såvel dansk som internationalt
hold.
Den 9. oktober afholdt foreningen et medlemsmøde med emnet ”Er der behov for at revidere
voldgiftsloven?”. Indlægsholderne var professor Peter Arnt Nielsen, CBS, professor Erik Werlauff,
medlem af Retsplejerådet og voldgiftsdommer, og Johan Munck, tidligere præsident for den svenske
højesteret og formand for et af den svenske regering nedsat udvalg om revision af den svenske
voldgiftslov. Peter Arnt Nielsen indledte med at gennemgå Voldgiftsinstituttets arbejde med at
revidere voldgiftsloven. Derefter fokuserede Erik Werlauff på behovet for reform og fremkom med
forslag til ændringer, som blev grundigt uddybet. Endelig indviede Johan Munck i deltagerne i de
svenske erfaringer inden for området. De interessante indlæg blev fulgt op af en livlig debat.
Voldgiftens Dag, som traditionelt holdes i efteråret, blev henlagt til foråret og holdt efter beretningsperioden den 17. marts 2015 som et fællesarrangement med Danske Virksomhedsjurister.
Foreningen har i regnskabsperioden 2014 haft et overskud på kr. 111.770.
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