Bestyrelsens beretning for 2015
Foreningen har i dag 258 medlemmer, hvilket bestyrelsen finder tilfredsstillende.
Foreningen har i beretningsperioden 2015 afholdt ordinær generalforsamling den 17. juni 2015. På
generalforsamlingen blev advokat Jacob Møller Dirksen indvalgt i bestyrelsen. Samtidig udtrådte
advokat Peter Wengler-Jørgensen, der har været medlem af bestyrelsen siden 2007. Peter WenglerJørgensen overtog formandsposten i 2008, og siden 2010 har han været næstformand. En stor tak for
hans indsats.
Den 21. januar 2015 blev der afholdt medlemsmøde hos Gorrissen Federspiel med emnet ”Hvilke
standarder for uafhængighed bør og skal der stilles til voldgiftsdommere?”. Højesteretsdommer Jan
Schans Christensen talte om domstolenes habilitetskrav og om, hvorvidt der kan eller skal trækkes
paralleller mellem krav til dommere og til voldgiftsdommere. Med udgangspunkt i Voldgiftsinstituttets
praksis bidrog generalsekretær Steffen Pihlblad til at belyse emnet. Advokat Tore Wiwen-Nilsson,
uafhængig voldgiftsdommer i Sverige, indtil 2010 partner i Mannheimer Swartling, og medlem af den
arbejdsgruppe, der udarbejdede 2004 IBA Guidelines, fokuserede på uafhængighed fra et
internationalt perspektiv med udgangspunkt i IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International
Arbitration 2014.
Den 17. marts 2015 afholdtes Voldgiftens Dag som et fællesarrangement med Danske Virksomhedsjurister. Mødet blev holdt hos Bruun & Hjejle. Caroline Pontoppidan, general counsel A. P. Møller Mærsk A/S, og Bjarne Lau Pedersen, general counsel Tryg A/S, redegjorde for erhvervslivets
forventninger til voldgift. Vicepræsident ved Sø- og Handelsretten Lotte Wetterling og professor dr.
jur. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen så nærmere på valget mellem voldgift og de almindelige
domstole. Ulrik Andersen, general counsel Carlsberg A/S, gennemgik Carlsberg Gruppens erfaringer
og strategier vedrørende valg af lov og forum i internationale aftaler. Advokat Jens Rostock Jensen og
advokat Jeppe Skadhauge så nærmere på voldgiftsklausuler – fora og strategier. Henrik Ballebye
Okholm, partner Copenhagen Economics, og advokat Ole Spiermann behandlede de særlige
spørgsmål, der rejser sig vedrørende opgørelse af og dokumentation for tab. Præsident for Sø- og
Handelsretten Henrik Rothe redegjorde for grænserne for, hvor langt en voldgiftsdommer kan gå i
retning af at forlige og mediere en sag. Der var 123 tilmeldte til mødet, der traditionen tro sluttede med
et let traktement.
Årets generalforsamling den 17. juni blev holdt hos Copenhagen Chambers. Efter generalforsamlingen
indviede Louis Flannery, der har mere end 25 års erfaring med international voldgift, deltagerne i “The
10 Commandments of Cross-examination in International Arbitration”.
Foreningen arrangerede i samarbejde med Juridisk Forening et møde den 28. september, der blev
afholdt hos Bruun & Hjejle. På mødet diskuteredes det, om internationale handelsaftaler bør henskyde
tvister til afgørelse ved privat voldgift. Advokat Ole Spiermann indledte med en redegørelse om de
folke- og statsforfatningsretlige spørgsmål ved investeringstraktater. Advokat og professor Kaj Hobér,
der er en erfaren international voldgiftsdommer i disse tvister, redegjorde for den praktiske
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håndtering af tvisterne med særligt fokus på de retssikkerhedsmæssige udfordringer. Mødet sluttede
med en interessant paneldiskussion efter indlæg fra og med deltagelse af advokat Per Vestergaard
Pedersen og chefkonsulent, cand.jur. Sven Gad, Udenrigsministeriet. Ordstyrer var professor dr. jur.
Mads Bryde Andersen.
Årets aktiviteter afsluttedes med et medlemsmøde den 18. november hos Bech-Bruun. Temaerne var
udpegning af voldgiftsdommere, særligt yngre dommer, og samspillet mellem voldgift og konkurs.
Henrik Gisløv, Voldgiftsinstituttet, advokat Jacob Møller Dirksen og advokat Lars Lindencrone bidrog
som indlægsholdere med deres ekspertise. I lyset af temaerne var medlemmerne af YAC (Young
Arbitrators Copenhagen) inviteret.
Foreningens hjemmeside er i løbet af 2015 beriget med en kronologisk og emneinddelt liste over
danske artikler om voldgift. Arbejdet har været udført af foreningens studentermedhjælp David Steen
Skovsted under supervision af professor dr. jur. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen.
På generalforsamlingen besluttedes det i lyset af foreningens voksende formue at nedsætte
kontingentet til 200 kr. ekskl. moms. Årets resultat er et underskud på 117.863 kr. Egenkapitalen er
reduceret fra 773.320 kr. til 655.457 kr.
På bestyrelsens vegne
Jeppe Skadhauge
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