Bestyrelsens beretning for 2012
Foreningen har 225 medlemmer, hvilket bestyrelsen finder tilfredsstillende.
Foreningen har i beretningsperioden afholdt en enkelt generalforsamling, nemlig den ordinære generalforsamling, der blev afholdt den 23. maj 2012.
Desuden har foreningen gennemført en række medlemsmøder, kurser og foredrag:
Årets første arrangement ”debatforum” blev afholdt den 26. januar. Den interessante debat om det altid aktuelle emne ”Udpegning af og vederlag til voldgiftsdommere” tog udgangspunkt i spændende oplæg fra Præsident for Sø- og Handelsretten Henrik Rothe og Voldgiftsinstituttets direktør Steffen Pihlblad.
Efter den ordinære generalforsamling i maj afholdt foreningen et medlemsmøde om emnerne ”Chinese European Arbitration” v/professor Eckart Brödermann, ”Voldgift på jurauddannelsen – Perspektiver og fremtid” v/professor Rasmus Feldthusen (KU) og ”den ny Queen Mary University undersøgelse”
v/Henrik Gisløv (Voldgiftsinstituttet).
Voldgiftens Dag 2011 blev udskudt til den 22. marts 2012 på grund af Voldgiftsinstituttets jubilæumsarrangement den 31. oktober 2011. Bech-Bruun var vært for arrangementet, og der var omkring 50 deltagere. Temaet var ”Effektivitet i voldgift”. Indlægsholderne var advokat Carsten Raasten, advokat
Carsten Pedersen, Voldgiftsinstituttets direktør Steffen Pihlblad, advokat Dan Terkildsen og højesteretsdommer Niels Grubbe. Tomas Ilsøe Andersen introducerede indlægsholderne, som tog deltagerne
igennem voldgiftsprocessens mange stadier med stor effektivitet og kyndighed. Dan Terkildsen fik
med god støtte fra salen de mange vinkler perspektiveret under en fornøjelig krydsild.
Voldgiftens Dag 2012 afholdtes den 8. november 2012 i samarbejde med Det Danske Selskab for Byggeret. Plesner var vært for arrangementet. Temaet var ”Gældende regler og praksis om bevisoptagelse syn og skøn, eksperterklæringer og fremlæggelse af ensidigt indhentede erklæringer - ved domstolene,
Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, Voldgiftsinstituttet og ICC samt regler og praksis
om udnævnelse af voldgiftsdommere”. Indlægsholderne var højesteretsdommer Asbjørn Jensen, advokat Helge Morten Svarva, advokat Håkun Djuurhus, advokat Jens Rostock-Jensen, advokat Jesper
Tiberg, højesteretsdommer Michael Rekling, advokat Patrik Lindfors, Voldgiftsinstituttets direktør
Steffen Pihlblad og advokat Peter Wengler-Jørgensen.
Foreningen har i regnskabsperioden haft et overskud på kr. 28.121.
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Beretning for perioden efter 2012
Den 11. og 14. januar samt den 8. februar og 11. april 2013 afholdtes ”gå-hjem-møder” i henholdsvis
København, Aarhus, Aalborg og Odense. Emnet var "Ændringerne og udfordringerne ved de nye 2013
Regler for behandling af voldgiftssager ved Voldgiftsinstituttet”. Indlægsholderne i København og
Odense var Voldgiftsinstituttets formand advokat Jesper Lett, Voldgiftsinstituttets direktør Steffen
Pihlblad, jurist ved Instituttet Henrik Gisløv samt advokat Karsten Havkrog Pedersen. Udover Voldgiftsinstituttets repræsentanter var indlægsholderne i Aarhus og Aalborg henholdsvis advokat Jørgen
Holst og retspræsident Christian Lundblad.

På bestyrelsens vegne
Jeppe Skadhauge
Formand

