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Referat af generalforsamling i Retspolitisk forening den 7. maj 2022 

 

1. Valg af dirigent  

Peter Arnborg vælges.  

 

2. Beretning fra bestyrelsen og temagrupper om foreningens virksomhed  

Formand Bjørn Elmquist aflagde fyldestgørende årsberetning på bestyrelsens vegne for de 
sidste 7 måneder, perioden fra sidste generalforsamling den 3. oktober 2021. Han nævnte 
blandt andet Rigsretssagen mod den tidligere udlændingeminister, Inger Støjberg, og 
høringer vedrørende særlovgivning om ukrainske flygtninge, folkeafstemning om 
forsvarsforbeholdet og logning, hvor den foreslåede lovtekst umiddelbart efter 
ikrafttrædelsen i øvrigt blev suspenderet på grund af en ny EU-dom i en sag fra Irland. 
Vedrørende bestyrelsen opridsede formanden bestyrelsen i alfabetisk rækkefølge. Noe 
Munch har været vores repræsentant i Rådet for Institut for Menneskerettigheder, og 
Amalie Starch og Søren Verdoner er indtrådt som suppleanter. Som afslutning blev det 
retlige bag Rigsretten debatteret kort, herunder behovet og muligheden for ændringer i 
grundloven.   

  
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne foreningsår  

Merete Kampmann (kasserer) gennemgik regnskabet, som blev godkendt. 

 

4. Fastsættelse af hovedretningslinjer for foreningens virksomhed, herunder 

angivelse af væsentlige og kommende arbejdsopgaver og eventuelle emner eller 

forslag fremsat af bestyrelsen eller medlemmer  

Mikael Hertig, medlem, ønskede mere fokus på socialforvaltningen inden for kommunen, 

hertil magtfordrejning. Politiets agentvirksomhed inden for fængsler blev også diskuteret. 

 

5. Valg af bestyrelse  

Bestyrelsen genopstiller og alle genvælges. Bjørn Elmquist genvælges til formand. Esben 

Obel ønsker at træde ind i bestyrelsen, da hans to år som sekretær er færdig.  

 

Retspolitisk Forenings bestyrelse er således fra d.d.:  

- Bjørn Elmquist (formand) 

- Merete Kampmann (kasserer og web-/medlemsansvarlig) 

- Noe Munch 

- Amalie Starch 



- Marianne Olsen 

- Claus Aarestrup 

- Julie Jeeg 

- Søren Verdoner 

- Celina Justiva 

- Esben Obel 

- Thea Zachariassen og Ida Olivia Munch Andersson (Aarhus Universitet/Retskritisk 

Forum) 

 

 

6. Valg af revisor  

Jens Lyhne ønsker at fortsætte som foreningens revisor og genvælges. 
 

7. Fastsættelse af kontingent  

Der er ikke lagt op til ændringer. 

 

8. Eventuelt  

Julie Jeeg ønsker større fokus på samarbejde med naboforeninger. 


