
	  	  
[Skriv	  text]	  

	  
	   	  

	  
	  
Generalforsamlingen	  den	  16.	  april	  2016	  	  
Dagsordenen	  for	  generalforsamlingen	  følger	  af	  foreningens	  vedtægter.	  	  
	  
1.Valg	  af	  dirigent	  :	  Kirsten	  M.	  Christensen	  
	  
2.	  Beretning	  fra	  bestyrelsen	  og	  temagrupper	  om	  foreningens	  virksomhed	  :	  
Bjørns	  formandsberetning	  godkendes	  af	  forsamlingen,	  og	  kan	  findes	  på	  foreningens	  
hjemmeside.	  
Gert	  Præsenterede	  nyopstartet	  afdeling	  på	  Fyn,	  samt	  hans	  debatarrangement	  om	  
strafferetten.	  	  
Peter:	  Foreningen	  ved	  Merete	  er	  kommet	  med	  i	  en	  gruppe	  om	  familier	  og	  børns	  retsstilling.	  
	  
3.	  Aflæggelse	  af	  regnskab	  for	  det	  forløbne	  foreningsår:	  
	  Tage	  fremlægger	  regnskabet,	  som	  godkendes.	  Bjørn:	  Kontingentet	  skal	  samles	  ind;	  folk	  
glemmer	  det.	  Derfor	  vil	  vi	  bede	  Merete	  om	  at	  foreslå	  medlemmerne	  at	  få	  egen	  bank	  sat	  til	  fast	  
betaling.	  	  
	  
4.	  Fastsættelse	  af	  hovedretningslinjer	  for	  foreningens	  virksomhed,	  herunder	  angivelse	  af	  
væsentlige	  og	  kommende	  arbejdsopgaver	  og	  eventuelle	  emner	  eller	  forslag	  fremsat	  af	  
bestyrelsen	  eller	  medlemmer,	  jf.	  §	  4,	  stk.	  1,	  2.	  pkt.	  
	  
Input	  fra	  de	  fremmødte:	  	  
Terrorbekæmpelse:	  Der	  mangler	  offentligt	  fokus	  på	  forskellen	  mellem	  sikkerhed	  og	  tryghed.	  
Kamp	  mod	  terror	  underminerer	  retsgarantierne,	  og	  politikernes	  begrundelse	  for	  dette	  er	  at	  
øge	  befolkningens	  tryghedsfølelse.	  Men	  er	  det	  det	  samme	  som	  reel	  sikkerhed?	  Det	  er	  ikke	  
politikernes	  rolle	  at	  øge	  følelsen	  af	  tryghed,	  men	  den	  reelle	  sikkerhed.	  	  
	  
5.	  Forslag	  fra	  bestyrelsen	  til	  vedtægtsændringer.	  
Vedtægtsændringer	  godkendt.	  	  
	  
6.	  Valg	  af	  bestyrelse	  
Alle	  genopstiller,	  på	  nær	  studentermedlem	  Anna	  Kuur	  fra	  AU,	  og	  Brit	  Fangel	  Havsager	  
overtager	  hendes	  plads	  i	  bestyrelsen.	  Ingen	  andre	  ønsker	  at	  stille	  op,	  og	  bestyrelsen	  
godkendes.	  	  
	  
7.	  Valg	  af	  revisor:	  Jens	  Lyhne	  genopstiller	  og	  vælges.	  	  
	  
	  
8.	  Fastsættelse	  af	  kontingent:	  Ingen	  ændring,	  størrelsen	  fastholdes.	  	  
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