DANSK FORENING FOR VOLDGIFT
I henhold til vedtægternes § 5.3 indkaldes hermed til
ordinær generalforsamling med efterfølgende medlemsmøde
onsdag den 22. maj 2013, kl. 8.30.00-11.30
hos Bruun Hjejle, Nørregade 21, 1165 København K

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

DAGSORDEN:
1.

Valg af dirigent

2.

Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
Fastsættelse af årskontingent for 2013
Forslag til ændring af vedtægter
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. 1.000,00 ekskl. moms.
Ad 5
Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne ændres, således at foreningen fremover ledes af 6-9 medlemmer
og ikke som tidligere af 6 medlemmer.
Vedtægternes § 8.1 foreslås herefter ændret til:
”Foreningen ledes af en bestyrelse på 6-9 medlemmer, der alle vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, idet halvdelen vælges hvert
andet år. Genvalg kan finde sted.”

Ad 6
Den nuværende bestyrelse består af:
Jeppe Skadhauge
Peter Wengler-Jørgensen
Jan Schans Christensen
Tomas Ilsøe Andersen
Bjarne Lau Pedersen
Vibe Ulfbeck
I henhold til vedtægternes § 8.1 udtræder Jeppe Skadhauge og Peter Wengler-Jørgensen.
Jeppe Skadhauge og Peter Wengler-Jørgensen er villige til genvalg.
Forudsat ændringen af vedtægternes § 8.1 vedtages, foreslår bestyrelsen nyvalg af Henriette Gernaa,
Jens Rostock-Jensen og Carsten Pedersen.
Ad 7
Bestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriseret revisor Henrik Agner Hansen, Deloitte.
–0–
Medlemsmøde
Umiddelbart efter generalforsamlingen er der medlemsmøde om:
Forskelle og ligheder som dommer i ad hoc og institutionel voldgift
v/retspræsident Christian Lundblad
Revision af voldgiftsloven
v/institutleder, professor Peter Arnt Nielsen, CBS
Voldgiftsforeningens regler om bevisoptagelse i voldgiftssager
v/advokat Julie Arnth Jørgensen, Bruun & Hjejle
Voldgiftsinstituttets ny regler
v/adm. direktør Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet
Den nye Bruxelles I–forordning og eksklusive værnetingsaftaler
v/institutleder, professor Peter Arnt Nielsen, CBS

Den nye Bruxelles I-forordning og voldgiftsaftaler
v/ph.d. – stipendiat Louise Hauberg Wilhelmsen, CBS
Se om du er tilmeldt her (bilag 1)
Tilmelding bedes venligst foretaget på dette link: [her]
Der vil ved afslutningen af arrangementet blive uddelt kursusbeviser på 3 lektioner.
p.b.v.
Jeppe Skadhauge
Formand

