Bestyrelsens beretning for 2017
Foreningen har i dag 273 medlemmer, hvilket bestyrelsen finder tilfredsstillende.
Foreningen har i beretningsperioden 2017 holdt fire medlemsmøder.
Møde om voldgiftsudvalgets forslag til ændringer i voldgiftsloven den 14. marts 2017 hos Bruun &
Hjejle. Mødet indledtes af Voldgiftsinstituttets formand advokat Jesper Lett, der efterfulgtes af oplæg
af voldgiftsudvalgets formand professor Peter Arnt Nielsen om udvalgets forslag til ændringer i
voldgiftsloven samt oplæg fra præsident for Sø- og Handelsretten Henrik Rothe, advokat Peter
Fauerholdt Thommesen og højesteretsdommer Niels Grubbe. Oplæggene blev fulgt af livlig paneldebat
med spørgsmål fra salen. Ordstyrer var professor Ulrik Rammeskow Bang – Pedersen.
Møde den 20. april 2017 hos Kromann Reumert med debat om bevisførelse i dansk og international
voldgift på basis af præsentationer fra et internationalt panel af voldgiftspraktikere, som belyste deres
respektive traditioner og principper. Advokat Jens Rostock-Jensen bød velkommen. Herefter blev
emnet ”Discovery, witness statements & cross examination, experts, costs – pitfalls, upsides and
practicalities” behandlet af Jan K. Schaeffer fra King & Spalding, Frankfurt – ud fra tysk perspektiv,
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og Christopher G. Kelly fra Holland & Knight, New York – ud fra US perspektiv. Ordstyrer var
højesteretsdommer, professor, dr. jur. Jan Schans Christensen.
Møde den 14. juni 2017 hos Gorrissen Federspiel om IT-tvister. Emnerne var erfaringer med itvoldgift, herunder ”fast track” voldgift, praktiske problemer i forhold til it-voldgift og brug af
sagkyndige

i

it-tvister.
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advokatvinklen, var professor, dr. jur. Henrik Udsen, advokat Niels Chr. Ellegaard og advokat Jakob
Skude Rasmussen.
Møde den 14. november 2017 hos DLA Piper Denmark med debat om forligsforhandlinger – før, under
og efter voldgift. Hvad taler for – og imod? Og hvordan griber vi det an i praksis – som parter og
voldgiftsret? Pro et contra – og praktiske vink - blev præsenteret af landsdommer Julie Arnth
Jørgensen og advokat Georg Lett. Postdoc Johan Tufte-Kristensen kommenterede debatten. Der var
efterfølgende mulighed for at deltage i en case - øvelsesopgave - baseret på de regulatoriske rammer og
deltagernes egne erfaringer. Casen blev faciliteret af advokat René Offersen.
Foreningen afholdt ordinær generalforsamling den 14., juni 2017. På generalforsamlingen blev advokat
René Offersen, DLA Piper Denmark, indvalgt i bestyrelsen. Samtidig udtrådte advokat Carsten
Pedersen, Bech-Bruun, der havde været medlem af bestyrelsen siden 2013. En stor tak for hans
indsats.
Foreningens hjemmeside er i løbet af året opdateret med bistand fra studentermedhjælp David Steen
Skovsted under supervision af professor, dr. jur. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen.
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På generalforsamlingen besluttedes det i lyset af foreningens formue at fastholde uændret kontingent
på 200 kr. ekskl. moms. Årets resultat er et underskud på 52.177 kr. Egenkapitalen er reduceret fra
591.330 kr. til 539.153 kr.
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