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1. Om beretnings- og regnskabsåret 
 
Beretningen dækker perioden mellem generalforsamlingen den 28. marts 2009 og frem til gene-
ralforsamlingen den 27. marts 2010, svarende til bestyrelsens valgperiode. 
 
Foreningens kasserer aflægger selvstændig beretning for regnskabsåret 2009. 
 
 
2. Bestyrelsen 
 
Bestyrelsen har bestået af Tage Andersen (kasserer fra 1/1 2010), Peter Arnborg, Bjørn Elmquist 
(formand), Leif Hermann, Emil H. Jelstrup (sekretær), Jens Lyhne (redaktør),  Noe Munck og 
Mette Siw Olsen. Bestyrelsens 2 studentermedlemmer har været stud. jur. Marya Akhtar fra Kø-
benhavns Universitet  og stud. jur. Jeff Jørgensen, Århus Universitet (kasserer indtil 1/1 2010). 
 
Sekretariatet har adresse på formandens advokatkontor H. C. Andersens Boulevard 11, 1553 
København V.-. 
 
Bestyrelsen har holdt 5 bestyrelsesmøder og ordner  mange af sine løbende opgaver ved hjælp af 
elektronisk post.  
 
 
3. Medlemmerne. 
 
DRF havde ved udgangen af 2009 op mod et par hundrede registrerede og betalende medlem-
mer, jfr. kassererens bemærkninger. Antallet af indmeldelser har i årets løb oversteget egentlige 
udmeldelser, men manglende kontingentbetaling er et problem. Nogle betaler så at sige hvert 
andet år, så bestyrelsen overvejer IT og andre tekniske muligheder for opkrævning og betaling, 
der letter det praktiske besvær for medlemmerne. 
 
 
4. Generalforsamlingen 28. marts 2009. 
 



I forbindelse med generalforsamlingen sidste år afholdt vi en debat om indsatsen mod narko i 
Danmark med deltagelse af repræsentanter for politiet og sociale myndigheder samt gadejuristen 
i København Nanna Godtfredsen, der lige forinden havde modtaget Kafkat-prisen for 2009. 
 
 
5. Medlemsmøder mv. 
 
Året igennem har der været  medlemsmøde om "Selskabsret - frihed uden ansvar?" i Århus den 
1. april 2009 i samarbejde med Retskritisk Forum, et fængselsbesøg i Statsanstalten i Herstedve-
ster den 9. september 2009 og et offentligt møde i København den 3. november 2009 om PET-
kommissionens beretning. Dette sidste fulgte op på et seminar den 17. august 2009 "De overvå-
gede har ordet", som RPF bistod PET-komitéen med at afholde, og som omkring årsskiftet ud-
kom i bogform.  
 
I januar 2010 havde bestyrelsen et møde på formandens kontor med et udsnit af nye medlem-
mer, der ved indmeldelsen havde udtrykt ønske om aktiv deltagelse i foreningen, for at høre 
nærmere  om deres forventninger m.v. 
 
I forbindelse med generalforsamlingen den 27. marts 2010 overrækkes foreningens retspolitiske 
pris Kafkatten til Pension Skejby ved forstander Hans-Jørgen Thoulstrup. 
 
Jeg har som formand har i årets løb været inviteret til mange foreninger, undervisningssteder, 
oplysningsforbund og lign. både i København og rundt om i landet.  Formålet har været at delta-
ge i aktuelle retspolitiske debatter, hvor jeg så samtidig har orienteret om vores forening  
 
Kirsten M. Christensen har været foreningens repræsentant i Rådet for Institut for Menneskeret-
tigheder. 
 
 
6. DRF-tilkendegivelser 
 
6.1. Høringer. 
 
Igen i år har bestyrelsen bestræbt sig på at afgive høringssvar på de udkast til lovforslag på det 
retspolitiske område, som tilstilles foreningen.  
 
Høringssvarene udarbejdes fortrinsvis af bestyrelsen, men også foreningens øvrige medlemmer 
har efter behov og ønske været inddraget. 
 
I årets løb er der modtaget 25-30 høringsanmodninger. Mange af dem har haft meget korte svar-
frister, så vi har - også af den grund - fokuseret på emner inden for foreningens traditionelle ker-
neområder. Nogle af høringsopgaverne har været meget omfattende og krævet faglig specialvi-
den. Som eksempel skal her nævnes høringen for nogle måneder siden  om ændringer i lov om 
offentlighed i forvaltningen.  



 
Alle vores høringssvar lægges ud på foreningens hjemmeside og har ved mange lejligheder givet 
anledning til pressecitater og henvendelser, også fra anden side end pressen, om uddybning, ofte  
nogen tid efter høringssvarets afgivelse. 
 
Det er fortsat bestyrelsens opfattelse, at denne del af foreningens virke er central og giver et vel-
egnet og seriøst grundlag for foreningens deltagelse i den aktuelle offentlige debat, herunder i 
pressen, ligesom det jævnligt genererer en intern meningsudveksling hos os af faglig og retspoli-
tisk karakter. 
 
6.2. Andre udtalelser.  
 
I det forløbne år har såvel formanden som andre medlemmer af bestyrelsen imødekommet man-
ge anmodninger fra pressen om ”nu og her udtalelser” og deltagelse i interviews og mediedebat-
ter ofte med baggrund i høringssvarene, vores offentlige møder eller aktuelle hændelser.  
 
Den samme personkreds finder også jævnligt anledning til at skrive artikler og debatindlæg, der 
som oftest optages i de aviser m.v., de sendes til. 
 
Endelig beflitter vi os på løbende at lægge aktuelle debatoplæg og -indlæg ud på foreningens 
blog. 
 
 
7. Arbejdsgrupper. 
 
På generalforsamlingen berettes der kort fra diverse arbejdsgrupper m.v., som er nedsat i for-
eningen. 
 
 
Bjørn Elmquist 
Formand 
 


