Referat af generalforsamling 21. april 2018 kl. 13.00 i Retspolitisk Forening:
Dagsorden for generalforsamlingen følger af foreningens vedtægter.
Formanden Bjørn Elmquist byder velkommen.
1. Valg af dirigent: Mette Siw Olsen. Dirigenten konstaterer, at der er indkaldt rettidigt og i
overensstemmelse med vedtægterne. Brit Havsager tager referat.
2. Beretning fra bestyrelsen og temagrupper om foreningens virksomhed:
Formandens beretning er at finde på hjemmesiden efter generalforsamlingen.
Kommentar fra medlem, Michael Bjørn Hansen: Ros for fokus på anklagemyndighedens
rolle. Medlemmet er selv forsvarsadvokat i fildelingssagen og oplever, at almindelige
sagsbehandlingsregler tilsidesættes. Systemet er måske ikke så hæderligt, som det synes
udadtil.
Kommentar fra bestyrelsesmedlem Leif Hermann vedrørende Københavnerklæringen:
Københavnerklæringen kan anses som et nederlag for nogle af de politiske partier, der har
taget initiativ, idet både EMRK og EMD står stærkere efter denne.
Kommentar fra formanden, Bjørn Elmquist, som respons på første kommentar:
Rigsadvokaten kunne udpeges på samme vilkår som Folketingets ombudsmand (valgt af
Folketinget for en 5-årig periode). Ydermere som reaktion på Leif Hermanns kommentar:
Københavnerklæringen medfører forhåbentlig en bedre prioritering af EMD’s ressourcer –
lige nu er der sagsbehandlingstider på mange år.
Beretning fra foreningens arbejdsgrupper:
Merete Kampmann: I januar 2017 afholdt foreningen sammen med en række andre
foreninger en konference vedrørende børns retssikkerhed i anbringelsessager. Disse
foreninger og andre professionelle på området har nu dannet en ressourcegruppe, hvor de
diskuterer udviklingen på området og drager nytte af hinandens erfaring og ekspertise.
Gruppen mødes ca. hver 4-5 måned.
Kommentar fra medlem, Claus Aarestrup, som arbejder i et udsat boligområde:
Nødvendigt med fokus på også de svage voksne borgere i samfundet, ligesom de udsatte
børn i anbringelsessager.
Kommentar fra Bjørn Elmquist, formand: Godhavnssagen har resulteret i suspension af
forældelsesfrist. Desuden er muligheden for vejledning hos Børns vilkår, når det vedrører
sager, der har fundet sted i barndommen udvidet, sådan at den tidligere aldersgrænse på
21 år er blevet fjernet.
Peter Arnborg, bestyrelsesmedlem som respons på medlemmets kommentar: Spørgsmålet
om de socialt udsatte voksne er et emne, som den nye bestyrelse kan sætte fokus på.
3. Aflæggelse af regnskab for regnskabsåret 2017: Tage Andersen har uddelt regnskabet
godkendt af revisor Jens Lyhne for 2017. Tage Andersen redegør for sin beslutning om at
trække sig som kasserer. Der redegøres for de enkelte poster i regnskabet.
Kommentar fra medlem: Tak til Tage Andersen for sit arbejde.
Regnskab godkendes af generalforsamlingen.

4. Fastsættelse af hovedretningslinjer for foreningens virksomhed, herunder angivelse af
væsentlige og kommende arbejdsopgaver og eventuelle emner eller forslag fremsat af
bestyrelsen eller medlemmer.
Der er ikke modtaget emner eller forslag fra bestyrelse eller medlemmer. Vedrørende
hovedretningslinjer for foreningens virksomhed henvises til formandens beretning.
5. Valg af bestyrelse: Brit Fangel Havsager, Tage Andersen og Noe Munck genopstiller ikke.
Leif Hermann, Peter Arnborg, Merete Kampmann, Bjørn Elmquist, Julie Jeeg, Morten Bangsgaard
Kjeldsen genopstiller.
Følgende opstiller til bestyrelsen:
Amalie Starch, som er advokat ansat hos Bjørn Elmquist. Desuden aktiv i retshjælpen RUSK.
Amalie Starch underviser i forvaltningsret og civilproces på Københavns Universitet.
John Hatting, formand for Kriminalforsorgsforeningen og deltager i paneldebatten ved sidste års
Kafkat-uddeling.
Bettina Post, socialrådgiver og tidligere formand for Dansk Socialrådgiverforening. Bettina Post
har deltaget aktivt i Retspolitisk Forenings arbejde med høringssvar siden sin indmelding. Bettina
Post opfylder ikke valgbarhedskritiet i vedtægternes § 4.4 om et års medlemskab, men kan
vælges ind i bestyrelsen efter bestemmelsen i § 4.5.
Christina Coro Thomasen, stud. jur. fra Århus Universitet og medlem af studenterforeningen
Retskritisk Forum.
Der er fem medlemmer, der genopstiller, og tre nye der stiller op. De to stud.jur. fra Århus
Universitet varetager sammen én post. Der er ifølge vedtægterne plads til 7-9 medlemmer. Alle
opstillede medlemmer valgt.
Claus Aarestrup stiller op til suppleant. Han har siddet i mange bestyrelser og arbejder med
socialt udsatte. Claus Aarestrup valgt som suppleant.
6. Valg af revisor: Jens Lyhne genopstiller. Jens Lyhne valgt.
7. Fastsættelse af kontingent: Det nuværende kontingent fastholdes.
8. Eventuelt: Ingen bemærkninger.
Generalforsamlingen hævet.

