4. maj 2016

Ordinær generalforsamling og Voldgiftens Dag

I henhold til vedtægternes § 5.3 indkaldes hermed til
ordinær generalforsamling med efterfølgende medlemsmøde
Mandag den 23. maj 2016, kl. 15.00-18.30
hos
Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
Fastsættelse af årskontingent for 2016
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af revisor
Eventuelt

Ad 2 og 3
Årsrapporten med beretning vil forud for generalforsamlingen kunne ses på foreningens hjemmeside:
www.voldgiftsforeningen.dk
Ad 4
Bestyrelsen foreslår bibeholdelse af nuværende kontingent kr. 250 inkl. moms.
Ad 5
Den nuværende bestyrelse består af:
Jeppe Skadhauge
Henriette Gernaa
Jan Schans Christensen
Tomas Ilsøe Andersen
Bjarne Lau Pedersen
Carsten Pedersen
Jens Rostock-Jensen
Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen
Jacob Møller Dirksen
I henhold til vedtægternes § 8.1 udtræder Jan Schans Christensen, Tomas Ilsøe Andersen, Bjarne Lau Pedersen og Ulrik
Rammeskow Bang-Pedersen.
Jan Schans Christensen, Tomas Ilsøe Andersen og Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen er villige til genvalg.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Advokat Christian Kledal, Group General Counsel A.P. Møller-Mærsk.
Ad 6
Bestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriseret revisor Jens Baes, Deloitte.
–0–
Medlemsmøde
Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdes Voldgiftens Dag.
Programmet for Voldgiftens Dag er:
Prøvelse af voldgiftskendelser med udgangspunkt i Højesterets dom af 28. januar 2016 (Taewoong-sagen). Indlæg
v/højesteretsdommer Michael Rekling.
”Odd evidence in arbitration”. Indlæg v/direktør Steffen Pihlblad fra Voldgiftsinstituttet og den internationale
voldgiftsdommer, advokat José Rosell.
Emnet ”odd evidence in arbitration” ser på spørgsmålet om adækvate reaktionsmønstre for advokater og dommere, når
voldgiftssager pludselig tager uventede drejninger på faktum-siden, f.eks. hvis det bliver åbenbart, at en sag involverer
”sorte penge”, penge under bordet, dokumenter, som virker falske/forfalskede, advokatetiske problemer osv. Vi har allieret
os med to meget erfarne indlægsholdere, nemlig direktør Steffen Pihlblad fra Voldgiftsinstituttet og den anerkendte
voldgiftsdommer, advokat José Rosell, der vil delagtiggøre os i deres personlige erfaringer med disse udfordrende
situationer.
Efter indlæggene er der almindelig debat samt et let traktement.
-- 0 -Tilmelding skal ske til kontakt@kammeradvokaten.dk.
Der udstedes kursusbevis.
________________________________________________________________________________________________
Andre meddelelser
Voldgiftsinstituttet har sammen med Association for International Arbitration (AIA) arrangeret et internationalt seminar om
Third Party Funding, som foregår 9. juni 2016 kl. 14:00-18:30 i Bruxelles.
Voldgiftsforeningens medlemmer kan efter aftale med AIA deltage for ½ pris. Nærmere oplysninger på Voldgiftsinstituttets
hjemmeside.
Juristernes utdanningssenter støttet af den norske advokatforening holder den 16. juni 2016 i Oslo et heldagsseminar med
titlen Voldgift – erfaringer og fremtid. Læs mere her. Fokus vil være på Danmark og Voldgiftsinstituttet. Det er tilrettelagt
sådan, at deltagere fra Danmark kan nå at flyve ind samme dag.

Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne
Jeppe Skadehauge

