REFERAT AF GENERALFORSAMLING, RETSPOLITISK FORENING, D. 06.04.2019

1. Valg af dirigent:
a. Forslag om Kirsten M. Christensen- vedtaget (tidligere
bestyrelsesmedlem)
b. Kirsten:
i. Indkaldt i rette tid, overholdelse af frister, orientering af
dagsorden.
ii. Ca. 20 er mødt op—dermed beslutningsdygtig
2. Beretning fra bestyrelsen og temagrupper om foreningens virksomhed
a. Beretning fra formanden: fra GF 2018- GF 2019
i. Beretning findes i skriftlig form på Retspolitsk hjemmeside.
ii. Følgende er således alene overordnede overskrifter
iii. Året 2018
iv. Foreningens virke (ikke os alene):
a. Spørgsmål om burka- og niqabforbud.
b. Justitsministerens lovforslag om
påvirkningsagentvirksomhed
c. Pådpeget udlændingelovens uoverskuelighed
d. Håndtryksceremoni
e. Offentlig forvaltning til digitalisering (udvidelse af
de digitale kommunikationsmuligheder med
borgerne)

v. Internationale udfordringer: Danmarks plads FN’s
menneskerettighedsråd:
a. Statsminister udtrykker stolthed—men hvad vil vi
bruge det til? Vi skal hvert fald sørge for at feje for
egen dør først.
2. Folketingsvalg forude:
a. Kan, vil og ønsker vælgerne i det hele taget at gøre
en forskel på de beskrevne tingenes tilstand?
3. Bestyrelsen: Bjørn Elmquist, John Hatting, Leif Hermann,
Julie Jeeg, Merete Kampmann, Bettina Post, Amalie Starch,
Peter Arnborg samt Claus Aarestrup (suppleant), Christina
Thomasen og Morten Kjeldsen. 5 møder i årets løb. Meget
er klaret pr. mail.
4. Medlemmerne:
a. Håber at medlemmerne vil være aktive—måske også
på egne facebookprofiler mht. udbredning af
kendskab.
5. Generalforsamling 2018: Den 21. april 2018. Uddeling af
KAFKAT til Exit-cirklen for dens kamp for ligestilling og
kvinders rettigheder uanset etnicitet og religiøs tro.
Derefter fulgte en paneldebat herom.
6. Medlemsmøder:
a. Som formand været ude i andre foreninger: Bjørn
Elmquist har været til møder i foreninger,
undervisningssteder, oplysningsforbund og lign. i

København og andre steder i landet - her kan bl.a.
nævnes deltagelse i et debatpanel i december på
Christiansborg om retten til selvbestemmelse og
”hjemmestyre”, herunder specifikt for Catalonien.
b. Leif Herman sidder som foreningens repræsentant i
Rådet for institut for menneskerettigheder.
c. Arbejdsgrupper Der har tidligere været sådanne,
men ingen pt. og derfor ingen beretning herfra
denne gang.
Dirigent: Beretningen godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne foreningsår af Merete Kampmann:
(blev uddelt)
a. Overtog regnskab for et år siden. Regnskab for 2018 er godkendt af
revisor Jens Lyhne.
b. Transport: Der var ikke betalt alle udgifter for 2015 og 2016 pga.
uoverensstemmelser, som således først er betalt i 2018.
c. Kontorhold og porto: til sekretærer, medlemsplejer og kasserer.
d. Der er udgifter til internet
e. Kontingent: Medlemskab af forening for persondataret.
f. Deltagelse i arrangement: Merete Kampmann vedr. anbragte børn.
g. Annonceudgifter
i. Politiken i december måned. Kr. 18.312,50 kr. brugt i anledning
af 40 års jubilæum og dermed gøre opmærksom på os selv. Nye

medlemmer kom til i den forbindelse. (Nogle af
annonceudgifterne figurerer først på regnskabet for 2019.
h. Mobile pay-udgifter:
i. Foreningen betaler 75 øre, hver gang indmeldelser betales via
appen.
i. Udgifter i alt: Kr. 33.947, 24.
j. Indtægter fra medlemmer: 101 medlemmer i alt.
k. Donation på 600 kr. i forbindelse med indmeldelse.
l. Resultat: minus 6.507,24 kr.
i. I orden for at få gjort opmærksomt på foreningen.
m. Indestående pr. 31.12.2018: Kr. 101.218, 11 (inkl. Jørgen Jepsens
mindefond donationer kr. 10.760,00)
4. Fastsættelse af hovedretningslinjer for foreningens virksomhed, herunder
angivelse af væsentlige og kommende arbejdsopgaver og eventuelle emner
eller forslag fremsat af bestyrelsen eller medlemmer:
a. Den afgående bestyrelse håber og tror, at den nye bestyrelse vil
fortsætte linjen. Mange opgaver ligger og venter på os.
5. Valg af bestyrelse:
a. Genvalg, ønsker fra salen m.v.:
i. Peter Arnborg ønsker at stoppe. Peter har været med fra starten.
Han vil gerne forsat være aktiv i høringspanelet. Har en overgang
været formand og har i denne omgang været med 12 år i træk.
ii. Morten Kjeldsen genopstiller ikke som følge af turnusordning på
2 år i foreningen Retskritisk Forum på Aarhus Universitet. Alle
andre nuværende bestyrelsesmedlemmer genopstiller.
1. Fra Aarhus: Celina Justiva overtager Mortens post.

iii. Leif Hermann: Noe Munck foreslås; har tidligere siddet i
bestyrelsen. Er ikke til stede i dag grundet hjernerystelse.
iv. Nogen fra salen der stiller op?
1. SOS- racisme- medlem, Marianne Olsen.
v. Vedtægterne giver mulighed for 7-9 medlemmer, jf. § 6
vi. Alle de opstillede indvælges.
6. Valg af revisor:
a. Jens Lyhne er villig til genvalg. Jens Lyhne er genvalgt.
7. Fastsættelse af kontingent:
a. Ingen ændringer
8. Eventuelt:
a. Mikael Hertig: Catalonien er dejligt at få nævnt.
1. Arbejder med grønlændere i Danmark. Fokus på
forvaltning. Melder sig til høringspanelet.
b. John Hatting: Justitsministeriet oplyste, at Straffelovsrådet ikke blev
nedlagt, trods de de facto ikke har været funktionsdygtige i over to år.
i. Forslag om en kort bemærkning til Justitsministeriet:
1. kort forslag om, at foreningen på den anden side af
Folketingsvalget giver opbakning til at Bjørn Elmquist+
bestyrelse sender henvendelse, der kan lyde således ”…
snarest efter valg udpeger ny formand, sikrer lovkvaliteten
og dermed undgår lovsjusk”
c. Marianne Olsen: I SOS-racisme er der konference på folketinget, d. 13.
maj, alle kan møde op.
d. Michael Bjørn Hansen:

i. Pessimistisk. Det retspolitiske er i Danmark blevet mere og mere
presset. Ikke som i de glade 60’ere, hvor befolkningen kunne gå
med på en vis stemning.
ii. Som advokat: utroligt hvorledes byretten er et
ekspeditionskontor i disse dage. Hvordan kan dommerpanelet
komme med sådanne resultater, når tvivl skal komme tiltalte til
gode. Et interesseområde kunne være at se på, hvad
domsmændene ligger under for ift. den juridiske dommer i
byretten.
e. Julie Jeeg:
i. Foreningen er kommet på Instagram. Følg gerne profilen. Den
hedder Retspolitisk Forening.
ii. Mikael Hertig: Overvejelse om Twitter?

