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Referat af generalforsamling afholdt den 18. januar 2010 kl. 19.30 i Arbejdsmarkedets Hus 
 
Foreningens formand, højesteretsdommer Børge Dahl, bød velkommen, beklagede at 
generalforsamlingen havde måttet udskydes fra november på grund af problemer med 
medlemsregisteret og oplyste, at dagsordenen var følgende: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Godkendelse af regnskab 
4. Fastsættelse af kontingent for 2010 
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
6. Valg af revisor 
7. Eventuelt  

 
Ad pkt. 1   
Højesteretsdommer Jon Stockholm blev valgt til dirigent.  

 
Han konstaterede, at udskydelsen af generalforsamlingen ikke gav nogen anledning til 
bemærkninger, konstaterede at forsamlingen var indkaldt med det fastsatte varsel og via e-mail med 
henvisning til dagsordenen på foreningens hjemmeside, samt at der ikke var indvendinger mod 
lovligheden. 

 
Ad pkt. 2 
Børge Dahl konstaterede, at foreningen havde 926 registrerede medlemmer, hvoraf 675 havde betalt 
kontingent for 2009 i henhold til de som følge af problemerne med medlemsregistreret meget sent 
udsendte opkrævninger. 

 
I det forløbne år var der gennemført 7 arrangementer: 

 
Den 26. november 2008 talte formanden for forligsmændene, højesteretsdommer Asbjørn Jensen, i 
forbindelse med generalforsamlingen om Forligsinstitutionens rolle ved de seneste 
overenskomstfornyelser og i fremtiden 

 
Den 29. januar talte advokat Peter Nisbeth, LO om medarbejderen i den digitale verden, et 
spørgsmål om ledelsesret og kontrolforanstaltninger  
 
Den 31. marts talte miljø- og samarbejdskonsulent i HK Privat Svend-Erik Hermansen og advokat 
Christian K. Clasen, NorrbomVinding, om sygefraværspolitiker  
 
Den 25. maj afholdt foreningen heldagsseminar på Axelborg med følgende emner:  
 
Aktuel arbejdsret ved højesteretsdommer Børge Dahl  
Ny dansk lovgivning og litteratur mm. ved professor, dr. jur. Jens Kristiansen, KU 
Ny EU-lovgivning og litteratur mm. ved professor, dr. jur. Ruth Nielsen, CBS 
Politisk nyt ved afdelingschef Lis Fangel, Beskæftigelsesministeriet 
Det kollektiv-arbejdsretlige emne: Arbejdsretlige fora og forumshopping, ved arbejdsretschef, 
advokat Helge Werner, DA, og afdelingschef, advokat Leo Lybæk Hansen, LO    
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Det individuel-arbejdsretlige emne: Jobklausuler, ved advokat Arvid Andersen, Schebye & 
Jacobsen, og advokat Morten Langer, Norrbom Vinding  
 
Den 22. september talte advokat, konsulent David Tajgman om, what a Danish labour lawyer can 
get from the ILO?  
 
Den 20. oktober talte kontorchef Birgitte Christensen, Skatteministeriets departement, juridisk 
konsulent Lene Nielsen, DI, og juridisk chef Rami Christian Sørensen, DJØF, om 
multimediebeskatning som udfordring for arbejdsmarkedets parter  
 
Den 16. november talte ansættelseschef Flemming Dreesen, DA, og advokat Evelyn Jørgensen, LO, 
om arbejdstidsdirektivet, EF-domstolens dom af 10. september 2009 og konsekvenserne på det 
danske arbejdsmarked. 
 
Beretningen blev taget til efterretning  
 
Formanden oplyste i øvrigt, at foreningens medlemmer er velkomne til at deltage i et 
foredragsarrangement, der afholdes en dag i slutningen af november eller begyndelsen af december 
i anledning af Arbejdsrettens 100-års jubilæum, samt at bestyrelsen har besluttet at lade foreningen 
indkøbe eksemplarer til medlemmerne af et 2-binds værk om Arbejdsretten 1910-2010, der skrives 
af byretspræsident Niels Waage. 
 
Ad pkt. 3   
Regnskabet, der havde været tilgængeligt for medlemmerne på foreningens hjemmeside og ikke 
havde givet den valgte revisor, retspræsident Niels Waage, anledning til bemærkninger, blev 
godkendt.  
 
Ad pkt. 4 
Forsamlingen tiltrådte bestyrelsens indstilling om at fastsætte kontingentet uændret.      
 
Ad pkt. 5 
I overensstemmelse med bestyrelsens indstilling blev følgende valgt til bestyrelsen: 
 
Højesteretsdommer Børge Dahl 
Sekretariatsleder, fhv. administrerende dommer Jørn Andersen 
Afdelingschef Lise Fangel, Beskæftigelsesministeriet  
Afdelingschef, advokat Leo Lybæk Hansen, LO 
Advokat Ulla Jacobsen, Schebye Jacobsen 
Afdelingschef Carl Erik Johansen, Personalestyrelsen 
Advokat Jakob Juul, Viltoft 
Advokat Evelyn Jørgensen, LO 
Professor, dr. jur. Jens Kristiansen, KU 
Professor, dr. jur. Ruth Nielsen,CBS 
Advokat Tine B. Skyum, DA 
Direktør Martin Teilmann, AC 
Kontorchef Karsten Thystrup, KL 
Advokat Jørgen Vinding, Norrbom Vinding 
Arbejdsretschef, advokat Helge Werner, DA 
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Formanden benyttede lejligheden til at takke det afgåede bestyrelsesmedlem, advokat Bjørn 
Høbjerg-Pedersen, for hans mangeårige indsats.  
 
Ad pkt. 6 
Niels Waage blev genvalgt som revisor.  
 
Ad pkt 7. 
Der var ingen indlæg.  
 
 


