Bestyrelsens beretning for 2020
Foreningen har i dag 258 medlemmer, hvilket bestyrelsen finder tilfredsstillende.
Foreningen har i beretningsperioden 2020 holdt to medlemsmøder og generalforsamling.
Årets første møde fandt sted den 23. januar på hotel Radisson Scandinavia og var et seminar
om voldgiftssager og direktørers retsforhold. Voldgiftsaftalen og disse sagers typiske
problemstillinger blev gennemgået. Advokat og chefkonsulent hos Dansk Industri Morten
Eisensee og advokat Pernille Backhausen fra Sirius advokater analyserede konkrete
sagsforløb og kontrakter og bidrog med eksempler fra retspraksis. I samarbejde med fhv.
Højesteretspræsident Børge Dahl drøftedes paralleller og modsætninger mellem
domstolsprøvelse og voldgiftsbehandling Advokat Mads Krarup, formand for
AnsættelsesAdvokater, var moderator ved den efterfølgende debat. Mødet blev holdt i
samarbejde med foreningen AnsættelsesAdvokater.
Året blev herefter præget af virus, restriktioner og anbefalinger men til trods lykkedes det at
gennemføre et yderligere medlemsmøde i tidens ny virtuelle format faciliteret af Bruun &
Hjejle. Den 4. november inviterede foreningen til webinar med overskriften
”Voldgiftsklausuler og voldgiftsaftaler – i et teoretisk og praktisk lys.” Indlægsholdere var
professor, dr.jur. Torsten Iversen, der medvirkede fra Århus og advokat René Offersen, der
deltog fra København. Der var løbende mulighed for at stille spørgsmål til indlægsholderne i
chatfunktionen.
Som året før støttede foreningen i 2020 op om Copenhagen Arbitration Day, der imidlertid
måtte aflyses og først forventes afholdt i 2022.
Foreningen afholdt ordinær generalforsamling den 11. juni men måtte grundet
restriktionerne gennemføre den som online videokonference faciliteret af Danske Advokater.
På generalforsamlingen blev professor Lasse Højlund Christensen, Aarhus Universitet,
nyvalgt til bestyrelsen og advokat Pernille Backhausen, Højesteretsdommer Jan Schans
Christensen og advokat, General Counsel and Head of Corporate Affairs, Copenhagen
Airports A/S, Christian Kledal, genvalgt.
Arbejdet med en fornyelse af foreningens hjemmeside er påbegyndt i efteråret 2020 og ved at
være tilendebragt med bistand fra Danske Advokater i dialog med Christian Kledal.
Der er ligeledes påbegyndt en opdatering af hjemmesidens faglige indhold med bidrag fra
foreningens ny studentermedarbejder Jens Kristian Hvolbøl i dialog med Lasse Højlund
Christensen.
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På generalforsamlingen besluttedes uændret kontingent, men da corona også i efteråret
bevirkede færre medlemsmøder tilkendegav bestyrelsen sidst på året, at man ville foreslå en
passende reduktion af kontingentet for 2021.
Årets resultat er et underskud på 11.146 kr. Egenkapitalen er reduceret fra 473.277 kr. til
462.131 kr.
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