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1. Om beretnings- og regnskabsåret 
 
Denne beretning dækker som sædvanlig perioden mellem to generalforsamlinger, dvs. fra den 5. 
april 2008 frem til generalforsamlingen den 28. marts 2009 svarende til bestyrelsens 
valgperiode. 
 
Foreningens kasserer aflægger selvstændig beretning for regnskabsåret 2008. 
 
 
2. Bestyrelsen 
 
Siden generalforsamlingen 2008 har bestyrelsen bestået af Tage Andersen, Peter Arnborg, 
Jannie Dyring, Bjørn Elmquist (formand), Lea Fuglsang, Leif Hermann, Emil H. Jelstrup 
(sekretær), Jens Lyhne (redaktør), Linda Minke,  Noe Munck og Kristina Maria Siig (fratrådt i 
årets løb). Bestyrelsens 2 studentermedlemmer har været stud. jur. Marya Akhtar fra 
Københavns Universitet  og stud.jur. Jeff Jørgensen, Århus Universitet (kasserer). 
 
Sekretariatet har adresse på formandens advokatkontor, som løser mange af de rent praktiske 
opgaver (uden beregning). 
 
Bestyrelsen har holdt 5 bestyrelsesmøder og ordner  mange af sine løbende opgaver ved hjælp af 
elektronisk post.  
 
 
3. Medlemmerne. 
 
DRF havde ved udgangen af 2008 knap 200 registrerede og betalende medlemmer, jfr. 
kassererens bemærkninger. På generalforsamlingen vil bestyrelsen komme ind på spørgsmålet 
om evt. behov for at iværksætte en medlemshvervekampagne. 
 
 
4. Generalforsamlingen april 2008.
 
I forbindelse med generalforsamlingen sidste år afholdt vi en debat om terrorsager i Danmark 
med repræsentanter for bl.a. Fighters & Lovers og Horserød-Stutthof-foreningen for 
besættelsestidens ofre. Også et par af forsvarerne fra straffesagerne var med i panelet. 
 



 
5. Medlemsmøder mv. 
 
Året igennem har der været flg. medlemsmøder: 
 
Den 13. maj 2008 afholdt vi i samarbejde med Retskritisk Forum og Socialpolitisk Forening et 
debatmøde på Århus Universitet om retspsykiatri og sindslidelse (psykisk syge kriminelle). 
 
Foreningens 30 års jubilæum blev markeret ved en festmiddag den 13. september 2008 i 
København, hvor stud. jur. Maria Wind under overskriften "Retspolitisk blik på Kina" berettede 
om sine erfaringer fra et længere studie- og praktikophold i landet. 
 
Den 5. november 2008 arrangerede vi sammen med DJØF et møde om fremtidens domstole, 
hvor bl.a. formanden for dommerudnævnelsesrådet indledte. 
 
Det samme emne var sat på dagsordenen på et møde på Århus Universitet den 5. marts 2009, 
hvor bl.a. højesteretsdommer Jens Peter Christensen stod for oplægget 
 
Den 18. marts 2009 afholdt vi i samarbejde med Socialpolitisk Forening en heldagshøring på 
Christiansborg om kommunale lægekonsulenter og arbejdssøgendes rettigheder og forpligtelser. 
 
I forbindelse med generalforsamlingen den 28. marts 2009 uddeles foreningens retspolitiske pris 
KAFKATTEN til gadejuristen Nanna Godtfredsen, København for hendes mangeårige og 
utrættelige juridisk bistand mv. til narkomaner og prostituerede på Vesterbro. 
 
Formanden har været inviteret til diverse foreninger, skoler, universiteter, oplysningsforbund og 
lign. rundt i landet.  Formålet har været at orientere om vores forening og at deltage i aktuelle 
retspolitiske debatter. 
 
Kirsten M. Christensen har været foreningens repræsentant i Rådet for Institut for 
Menneskerettigheder. 
 
 
6. DRF-tilkendegivelser 
 
6.1. Høringer. 
 
Som tidligere 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 og arbejdsgrupperne, men også foreningens 
øvrige medlemmer har efter behov og ønske været inddraget. 
 



I årets løb er der modtaget en snes høringsanmodninger, men vi har ikke svaret på alle. De 
høringer har fortrinsvis drejet sig om emner uden for foreningens traditionelle kerneområder. 
Nogle af høringsopgaverne har været ganske omfattende og krævet faglig specialviden.  
 
Da svarfristerne ofte er meget korte, har der måttet udfoldes stor arbejdsdisciplin og effektivitet, 
og vi må desværre erkende, at der har været tilfælde, hvor vi gerne ville have svaret, men ikke 
kunne nå det, da fristerne var alt for korte.  
 
Som en nyskabelse har vi endvidere afgivet høringssvar på nogle socialretlige 
lovgivningsinitiativer, som vi i bestyrelsen fandt relevante. 
 
Alle høringssvar lægges ud på foreningens hjemmeside og har ved mange lejligheder givet 
anledning til pressecitater og henvendelser om uddybning. 
 
Det er bestyrelsens opfattelse, at denne del af foreningens virke er central og giver et velegnet 
og seriøst grundlag for foreningens deltagelse i den aktuelle offentlige debat, herunder i pressen. 
 
6.2. Andre udtalelser. 
 
Vi har i årets løb imødekommet mange anmodninger fra pressen om ”nu og her udtalelser” og 
deltagelse i interviews og mediedebatter ofte med baggrund i høringssvarene, vores offentlige 
møder eller aktuelle hændelser.  
 
 
 
7. Arbejdsgrupper. 
 
På generalforsamlingen berettes der kort fra diverse arbejgdsgrupper m.v., som er nedsat i 
foreningen. 
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