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1. Valg af dirigent    
  Kirsten M. Christensen blev valgt som dirigent.  
  Det blev konstateret, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 
 
2. Bestyrelsens beretning  

Formanden afgav sin beretning om bestyrelsens virke siden 
generalforsamlingen 2010. Medlemstallet var stabilt – antallet af 
indmeldelser oversteg egentlige udmeldelser, men der var dog fortsat 
en del medlemmer, der ikke betalte kontingent. Formanden fortalte i 
øvrigt om det arrangement ang. varetægtsfængsling af børn og unge, 
foreningen d. 26.10.10 stod for i samarbejde med Socialpolitisk 
Forening, samt om nogle af bestyrelsen afholdte arrangementer med 
repræsentanter for foreningens advokatgruppe såvel som for 
repræsentanter for øvrige organisationer. Herudover omtaltes 
formandens deltagelse i retspolitiske debatter rundt omkring i landet, 
formandens og bestyrelsens virke med udtalelser til pressen samt 
høringspanelets arbejde med høringssvar, som også i år var relativt 
omfattende, både inden for foreningens kerneområde og i det 
forgangne år tillige særligt med hensyn til offentlighed i forvaltningen,  
Leif Hermann har endvidere på foreningens vegne bidraget til 
udarbejdelsen af de danske NGO’ers UPR-rapport til FN. 

 
3. Regnskab        

Kasserer Tage Andersen fremlagde regnskab for 2010, der udviste et 
overskud. Der var i regnskabsåret i alt 147 betalende medlemmer – 
heraf 44 pensionister og 18 studerende. Dirigenten fremlagde 
revisorerklæring, der fastslog, at revisor under de foreliggende 
omstændigheder – herunder at regnskabet ikke var revisor i hænde før 
om aftenen d. 7. april 2011, og at referat af generalforsamlingen 2010 
ikke fandtes på hjemmesiden - ikke så sig i stand til at godkende 
regnskabet.  
Formanden erklærede, at man på denne baggrund ikke kunne bede 
generalforsamlingen om godkendelse af regnskabet. Noe Munck 
foreslog på vegne af bestyrelsen, at der valgtes revisorer for hhv. 
regnskabsårene 2010 og 2011, hvorefter regnskabet ville blive forelagt 
til godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling. 
Det blev besluttet at afholde ekstraordinær generalforsamling d. 18. 
juni 2011. 



      4. Retningslinjer for foreningens fremtidige arbejde og forslag 
Ulla Lund foreslog foreningen at sætte fokus på vilkårene for 
sygemeldte i det offentlige system, hvilket blev noteret af bestyrelsen, 
og forslaget vil blive inddraget i bestyrelsens fremtidige arbejde. 

     
5. Valg af bestyrelse 
  a. Jens Lyhne og Flemming Leer Jakobsen udtrådte af bestyrelsen ved 
  generalforsamlingen. 

b. Bjørn Elmquist, Tage Andersen, Emil M. Jelstrup, Marya Akhtar, 
Mette Siw Olsen, Leif Hermann, Noe Munck, Karina Busch Simonsen 
og Merete Kampmann genopstillede. 

  c. Brian Durant blev nyvalgt til bestyrelsen.   
  d. Herefter fremstår bestyrelsen med 9 medlemmer og 1 suppleant. 
 
6. Valg af revisor           

Revisor Tom Rytlander meddelte i ovennævnte revisoreklæring, at han 
ikke ønskede genvalg. Bestyrelsen foreslog Bjarne Rasmussen valgt til 
revisor for regnskabsårene 2010 og 2011 under forudsætning af hans 
accept, hvilket generalforsamlingen tiltrådte. 
 

7. Fastsættelse af kontingent 
a. Samme som sidste foreningsår: Almindeligt kontingent fastlagt til     

kr. 400, studerende kr. 140, pensionister og arbejdsløse kr. 150. 
b. Der forelå ikke udkast til budget for foreningsåret 2011, men dette vil 

blive fremlagt på den ekstraordinære generalforsamling 18. juni. 
c. Et forslag fra et medlem om afskaffelse af den særlige pensionistsats 

blev udskudt til behandling på næste ordinære generalforsamling, da 
dette ikke forinden havde været behandlet i bestyrelsen. 

  
8. Evt. 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    /Emil M. Jelstrup 


