DANSK FORENING FOR ARBEJI)SRET

Referat af generalforsaniling afholdt den 3. november 2010 kI. 19.30 i Arbejdsretten

Foreningens formand, hojesteretsdomrner Borge Dahi, bod velkommen.
Dagsorden:
1, Val g af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskah
4. Fastsathelse afkontingent for 2011
5. VaIg afmedlemmer til bestyrelsen
6. Vaig af revisor
7, Eventuelt
Ad pkt. 1
11ojesteretsdommer Jon Stokholm blev vaigt iii dirigent.

Jon Stokholrn konstaterede. at generalforsamlingen var lovlig indkaidt med det fastsaue varsel
via e-mail til medlemmerne med henvisning til dagsordenen pa foreningens hjemmeside..
Ad pkt. 2
Formanden aflagde beretning og meddelte, at foreningen havde 953 registrerede mediemmer.
hvoraf 769 havde betalt kontingent for 2010.

Der bar i det forlohne ár havde veret gennemfort folgende aiTangementer:
18. januar 2010
15. marts 2010
26. maj 2010
31. august 2010
26. oktober 2010
3. november 2010

“I)et fly 1igebehand1ingsnavn status efter 1 âr”
“Det fremtidige offentlige forhandlingssystem”
ileldagsseminar pa Axclborg
“Ny retspraksis orn aldersdiskrimination fra danske domstole og
EU-domstolen”
“Erfaringer fra et kommissionsarbejde kan en partskommission
fomy den danske aftalemodel”
“Efter overenskomstforhandlingerne 2010: Aftalesystemets
tilstand og udfordringer” (generalforsamling)
—

—

Formanden meddeite, at der i forbindeise med festligholdelsen af Arbejdsrettens 100-árs
jubi1um den 29. november 2010 til aile mediemmer, vii bi ive udsendt invitation til reception
i Moltkes Pal kI. 16-18. Invitationen vii blive sendt over e-mail fredag denS. november
2010 og tilmelding er efter forst-til-rnoiie-princippet.
I forbindelse med jubi1aet, fortalte form anden, at thy. retsprasident Niels Waage har skrevet
en bog, hvor forste bind vedrorer ârene 1910-1963. Bogen fortller Arbejdsrettens historic
“set” gennem udvalgte afgorelse og med referencer til hvad der skete i verden og Iwad der
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skete i Danmark. Foreningen 1hrarer ét eksemplar af bogen til alle medlemmer. Bind 2.
dkker ãrene 1963-201 0 udkommer orn I àr og bind 2 forares ogsà til medlemmerne,

som

Ad pkt. 3
Regnskabet. der havde varet tilgamge!igt lbr medlemmerne pa foreningens hemmeside og
ikke havde givet den valgte revisor. fhv. retsprasident Niels Waage. anledning til
bernarkninger. blev godkendt.
Ad pkt. 4
Forsamlingen tiltràdte bestvrelsens indstilling om at fastsante kontingentel tiamdrei.
Ad pkt. 5
Forsamlingen ti ltrddte. at lbrmanden for Arbejdsretten, hojesteretsdornmer Poul Sogaard
indtrader sorn nyt medlem af hestvrelsen.
De ovrige bestyrelsesmedlemmer ti1trdte forsamlingen genvaig af.
Ad pkt. 6
Niels Waage blev genvalgi sorn revisor.
Ad pkt. 7
Der var ingen ind1ag.
Generalforsamlingen afsluttet ki. 19.45.
Den

Jon Stokholm
dirigent

