Referat
fra
ordinær generalforsamling i Danske Insolvensadvokater afholdt den 19. maj 2020 kl.
16.00, planlagt afviklet på skriftligt grundlag.
Dagsordenen var som følger:
1.

Valg af dirigent

2.

Bestyrelsens beretning

3.

Forelæggelse, samt godkendelse af regnskab

4.

Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det
kommende år

5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

6.

Valg af revisor og suppleant

7.

Indkomne forslag

8.

Eventuelt.

Formanden indledte med at oplyse, at som følge af COVID 19 begrænsninger, var det
desværre ikke muligt at afvikle generalforsamlingen ved fysisk fremmøde, hvorfor bestyrelsen
havde besluttet, at den ordinære generalforsamling skulle søges afviklet på skriftligt grundlag.
Ad 1:
Efter bestyrelsens forslag blev advokat Kristian Dalsgaard valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at indkaldelse til den ordinære generalforsamling var sket ved
udsendelse af mail af 21. april 2020 kl. 15:25 til foreningens medlemmer. Dermed var
vedtægtens krav om indkaldelse med 4 ugers varsel opfyldt. Dirigenten konstaterede
ligeledes, at den udsendte dagsorden opfyldte vedtægternes krav hertil.
I forbindelse med indkaldelsen havde bestyrelsen redegjort for, at bestyrelsen, som følge af de
på indkaldelsestidspunktet gældende COVID-19 begrænsninger, som man også forventede
ville være til stede på afholdelsestidspunktet, foreslog, at generalforsamlingen blev søgt
gennemført på skriftligt grundlag.

Samtidigt havde bestyrelsen i indkaldelsen anført, at såfremt der var ønske om at afvikle
generalforsamlingen som et virtuelt møde eller via mødetelefonen, opfordredes medlemmer,
som ønskede dette, til at give besked herom senest den 05. maj 2020 til Bodil Thiim, og gerne
via det anførte link i indkaldelsen.
Carsten Ceutz havde oplyst til dirigenten, at der ikke inden eller efter fristens udløb var
fremkommet ønske fra et eller flere medlemmer til hverken Bodil Thiim, Danske Advokater
eller til bestyrelsens medlemmer om at afvikle generalforsamlingen virtuelt eller via mødetelefonen.
Samtidigt havde Carsten Ceutz oplyst overfor dirigenten, at der heller ikke var fremkommet
bemærkninger til det bilagsmateriale, som der var link til i selve indkaldelsen, nemlig:


Bestyrelsens skriftlige beretning



Årsrapport 2019



Budget 2020

Under hensyntagen til de særlige omstændigheder, der var en følge af de begrænsninger, som
var fastsat for at begrænse smitterisikoen ved COVID-19 virus, det udsendte materiale og
formandens oplysninger, statuerede dirigenten, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og
beslutningsdygtig.
Ad 2:
Formand Carsten Ceutz aflagde på bestyrelsens vegne beretning over det passerede i det
forløbne år i foreningen.
Der henvises til den af bestyrelsen udarbejdede skriftlige redegørelse.
Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.
Ad 3:
Det af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, udarbejdede årsrapport for 2019 for foreningen viser et overskud på kr. 433.318.
Overskuddet blev foreslået overført til ”overført resultat”.
Regnskabet, samt den foreslåede resultatdisponering, blev enstemmigt godkendt.
Foreningens egenkapital udgjorde herefter pr. 31.12.2019 kr. 3.384.212.

Ad 4:
Carsten Ceutz fremlagde budget med forslag til uændret kontingent for det kommende år på
kr. 1.000,00 eksklusiv moms pr. medlem.
Efter budgettet blev der budgetteret med et resultat for 2020 på kr. -550.000.
Kontingentforslag og budget blev godkendt.
Ad 5:
3 af foreningens 9 bestyrelsesmedlemmer, nemlig Christian Jul Madsen, Boris Frederiksen og
Anders Hoffmann Kønigsfeldt var på valg.
Christian Jul Madsen, Boris Frederiksen og Anders Hoffmann Kønigsfeldt blev genvalgt – alle
for en 3 årig periode ved fredsvalg.
Bestyrelsen består herefter af følgende – med angivelse af seneste valg:
Carsten Ceutz (valgt i 2018)
John Sommer Schmidt (valgt i 2018)
Henrik Sjørslev (valgt i 2018)
Birgitte Jørgensen (valgt i 2019)
Jan Bruun Jørgensen (valgt i 2019)
Michala Roepstorff (valgt i 2019)
Christian Jul Madsen (valgt i 2020)
Boris Frederiksen (valgt i 2020)
Anders Hoffmann Kønigsfeldt (valgt i 2020)
Ad 6:
Revisor, PWC, blev genvalgt og det blev besluttet, at der ikke skulle vælges nogen
revisorsuppleant.
Ad 7:
Der var ej indkommet forslag.
Ad 8:
Her forelå intet til drøftelse.

Således passeret:
Som dirigent:

Kristian Dalsgaard

Som formand:

Carsten Ceutz.

