
R E T S P O L I T I S K   F O R E N I N G

Referat af generalforsamling d. 24. marts 2012 i 
Mariakirken, Istedgade 20, 1650 København V

13:00 - Generalforsamling

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

2. Beretning fra bestyrelsen og temagrupperne om foreningens virksomhed
Formanden afgav sin beretning om bestyrelsens virke siden generalforsamlingen 
2011. Der er konstateret en nedgang i antallet af betalende medlemmer ved udgangen 
af 2011 i forhold til 2010, som bl.a. kan skyldes, at der i indkaldelsen til 
generalforsamling for 2011 var oplyst et forkert kontonummer. En del unge har 
imidlertid meldt sig ind. Merete Kampmann har overtaget hvervet som 
”medlemsplejer” fra sin mangeårige forgænger, Jens Lyhne.
Formanden fortalte i øvrigt om de medlemsarrangementer, foreningen havde stået for 
i samarbejde med øvrige organisationer siden sidste generalforsamling, samt 
overrækkelsen af Kafkatten til Fangekoret og dets leder d. 29. marts, og omtalte 
foreningens fortsatte intensive arbejde med høringssvar, samt formandens virke med 
udtalelser til pressen og som deltager i debatter omkring i landet.
Der blev afgivet beretning fra arbejdsgrupperne, der i øjeblikket tæller 
Isolationsgruppen, Debatgruppen, Unge og kriminalitet samt Gruppen vedr. 
ligestilling og diskrimination.
Retspolitisk Forening deltog endvidere i foråret i samarbejde med andre NGO'er i 
udarbejdelsen af en rapport til brug for FN's ”eksamination” af Danmarks 
menneskerettighedssituation, UPR.

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne foreningsår
Kasserer Tage Andersen fremlagde regnskab med revisors påtegning. Der var i 
regnskabsåret i alt 98 betalende medlemmer – heraf 33 pensionister og 6 studerende. 

4. Fastsættelse af hovedretningslinier for foreningens virksomhed, herunder 
angivelse af væsentlige og kommende arbejdsopgaver og eventuelle emner 
eller forslag fremsat af bestyrelsen eller medlemmer 

Peter Arnborg foreslog et større fokus på retssikkerhed på det administrative område, 
også i forbindelse med nye lovforslag, især på de social- og arbejdsretlige områder.
Mathias Prægel fandt, at der burde være opmærksomhed på problematikken omkring 
kommunernes minimumskrav til uddannelsesniveau for ansatte i jobcentrene – er det 
et retspolitisk problem, når der ikke er sådanne?
Claus Aarestrup nævnte forholdet omkring, at det ofte er vanskeligt at opnå 



førtidspension, idet alle muligheder skal være udtømt forinden.
Michael Bjørn Hansen nævnte, at kommunerne i sager om socialt bedrageri ofte 
benytter hårde afhøringsmetoder hos deres kontrolgrupper, hvor den mistænkte 
presses til at tilstå forhold. De straffeprocessuelle beskyttelsesregler i retsplejeloven 
gælder ikke i disse situationer. Situationen er opstået gennem de seneste 5-10 år.
Ingrid Lund-Andersen stillede forslag om oprettelse af en socialretlig arbejdsgruppe. 
Bjørn Elmquist kunne genkende problematikken i sagerne vedrørende socialt 
bedrageri og myndighedernes meget vide beføjelser, inden der rejses sigtelse. 
Tilslutter sig forslaget om en arbejdsgruppe vedrørende socialretlige spørgsmål og 
retssikkerhed i forbindelse hermed. Der oprettes en socialretlig arbejdsgruppe, som 
foreningens medlemmer kan tilslutte sig.

5. Forslag fra Sten Schaumburg-Müller
Sten Schaumburg-Müller havde fremsat forslag om forhøjelse af kontingentet for 
alderspensionister til kr. 400,- årligt. Bestyrelsen, der havde taget forslaget til 
behandling, kunne ikke meddele sin støtte. 
Forslaget blev forkastet af generalforsamlingen.

6. Valg af bestyrelse
a. Marya Akhtar udtrådte af bestyrelsen ved generalforsamlingen.
b. Bjørn Elmquist, Tage Andersen, Brian Durant, Leif Hermann, Emil M. Jelstrup, 
Merete Kampmann, Noe Munck, Mette Siw Olsen, Tahira Sheikh og Karina Busch 
Simonsen genopstillede og blev genvalgt.
c. Carina Maibom, Tina Attrup, Peter Arnborg, Susi Hjorth Bærentzen og Fie 
Cathrine Støttrup blev nyvalgt til bestyrelsen.  
d. Herefter fremstår bestyrelsen med 14 bestyrelsesposter (2 af medlemmerne 
besætter tilsammen én post), idet der ikke sondres mellem ordinære medlemmer og 
suppleanter.

7. Valg af revisor 
Revisor Jens Lyhne genopstillede og blev genvalgt.

8. Fastsættelse af kontingent
Samme som sidste foreningsår: Almindeligt kontingent fastlagt til kr. 400, studerende 
kr. 140, pensionister og arbejdsløse kr. 150.

9. Eventuelt

14:30 - Oplæg og debat

Grundet  de oprindelige  oplægsholderes forfald holdt  bestyrelsesmedlem, cand.  jur. 
Mette Siw Olsen, der arbejder hos advokat Bjørn Elmquist med retssagen omkring 
Godhavnsdrengene,  oplæg  om  denne  og  lignende  sager  fra  børne-  og 
ungdomsforsorgen i efterkrigstidens Danmark vedrørende fysiske, psykiske, seksuelle 
og  medicinske  overgreb  mod  anbragte  børn  og  unge  (som  behandlet  i 
Godhavnsrapporten)  og  den  efterfølgende  behandling  af  disse  sager  i  medier, 
forvaltning og politik.

       /Emil M. Jelstrup, 16.04.12


