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1. Om  beretnings- og regnskabsåret 
 
Beretningen dækker perioden mellem generalforsamlingen den 27. marts 2010 og frem til gene-
ralforsamlingen den 9. april 2011, svarende til bestyrelsens valgperiode. 
 
Foreningens kasserer aflægger selvstændig beretning for regnskabsåret 2010. 
 
 
2. Bestyrelsen 
 
Bestyrelsen har bestået af Tage Andersen (kasserer), Bjørn Elmquist (formand), Leif Hermann, 
Flemming Leer Jakobsen, Emil H. Jelstrup (sekretær), Jens Lyhne (redaktør),  Noe Munck, Met-
te Siw Olsen og Merete Kampmann. Bestyrelsens 2 studentermedlemmer har været stud. jur. 
Marya Akhtar (indtil januar 2011, hvor hun blev cand. jur.) fra Københavns Universitet  og stud. 
jur. Karina Simonsen, Aarhus Universitet. 
 
Sekretariatet har adresse på formandens advokatkontor H. C. Andersens Boulevard 11, 1553 
København V.-. 
 
I valgperioden har der været 5 bestyrelsesmøder. Mange af de løbende opgaver ordner bestyrel-
sen ved hjælp af elektronisk post.  
 
 
3. Medlemmerne. 
 
DRF havde ved udgangen af 2010 et par hundrede registrerede og betalende medlemmer, jfr. 
kassererens bemærkninger. Der har været langt flere  indmeldelser end egentlige udmeldelser, 
men manglende kontingentbetaling er stadig et problem. Nogle betaler så at sige hvert andet år. 
Det praktiske besvær for medlemmerne ved kontingentbetalingen søges mindsket ved brug af 
netbank. 
 
 
4. Generalforsamlingen 27. marts 2010. 
 



I forbindelse med generalforsamlingen sidste år afholdt foreningen en debat om resocialisering, 
herunder udslusning af dømte efter strafafsoning med deltagelse af repræsentanter for bl.a. kri-
minalforsorgen og politiske partier. Det foregik på Pension Skejby ved Århus, der lige forinden 
havde fået overrakt årets Kafkat, foreningens retspolitiske pris. 
 
 
5. Medlemsmøder mv. 
 
Der har i år været debatmøde om retsvæsenets behandling af børn og helt unge under titlen "I 
Danmark sætter vi da børn i fængsel". Det var på Københavns Universitet, Studiegården, den 
26. oktober 2010 i samarbejde med Socialpolitisk Forening. 
 
Bestyrelsen har endvidere holdt møder med repræsentanter for dels politiske partier, dels andre 
organisationer samt med foreningens egen advokatgruppe.  
 
Bestyrelsen er også begyndt at holde møder med udsnit af nye medlemmer, der ved indmeldel-
sen har fremsat specifikke ønsker om aktiv deltagelse i foreningen, for at høre nærmere  om de-
res forventninger m.v. og for at finde konkrete muligheder for deres virke i foreningen. 
 
I forbindelse med generalforsamlingen den 9. april 2011 overrækkes dette års Kafkat til profes-
sor, dr.med. Bent Sørensen, bl.a. for hans ihærdige indsats gennem årtier mod tortur. 
 
Som formand har jeg i årets løb været inviteret til mange foreninger, undervisningssteder, op-
lysningsforbund og lign. både i København og rundt om i landet.  Formålet har været at deltage 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. RPF-tilkendegivelser 
 
6.1. Høringer. 
 
Igen i år har bestyrelsen bestræbt sig på at afgive høringssvar på de udkast til lovforslag på det 
retspolitiske område mv., 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 ca. 30 høringsanmodninger, mange af dem med meget korte svarfri-
ster, så vi har - også af den grund - fokuseret på emner inden for foreningens traditionelle kerne-
områder. Nogle af høringsopgaverne har været meget omfattende som for eksempel høringen   
om ændringer i lov om offentlighed i forvaltningen.  



 
Alle vores høringssvar lægges ud på foreningens hjemmeside og har ofte givet anledning til 
pressecitater og henvendelser, også fra anden side end pressen, om uddybning. 
 
Denne del af foreningens virke er central og giver et velegnet og seriøst grundlag for forenin-
gens deltagelse i den aktuelle offentlige debat, herunder i pressen, ligesom det jævnligt fører til  
interne meningsudvekslinger hos os af juridisk-faglig og retspolitisk 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. 
 
Desuden beflitter vi os på løbende at lægge aktuelle debatoplæg og -indlæg ud på foreningens 
blog. 
 
Endelig har foreningen ved Leif Hermann skrevet indledning samt generelle afsnit i den danske 
NGO-rapport til FN's menneskerettighedskommission. 
 
 
7. Arbejdsgrupper. 
 
På generalforsamlingen berettes der kort fra diverse arbejdsgrupper m.v., som er nedsat i for-
eningen. 
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