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Formandens beretning på DFFU's generalforsamling 9/6-10
Det er glædeligt at kunne konstatere, at Dansk Forening for Udbudsret trods
sin unge alder allerede nu er en veletableret og velbefæstet forening. Det er
formentlig ikke forkert allerede nu at karakterisere foreningen som i hvert
fald en af de mest fremtrædende og betydningsfulde juridiske foreninger i
Danmark.
Jeg kan derfor uden yderligere omsvøb gå over til at kort beskrivelse af foreningens aktiviteter i det seneste år.
Siden forrige generalforsamling har foreningen holdt følgende arrangementer:
•
•

•

Et arrangement i København den 14. september 2009 om evaluering
af tilbud og ordregivers annullation af udbudsprocessen
Et arrangement i København den 12. november 2009 om langvarige
kontrakter, kontroltilbud og praktiske udfordringer ved afgivelse af
tilbud. Dette arrangement var etableret som et netværksarrangement,
der varede væsentlig længere end foreningens sædvanlige arrangementer, og som gav deltagerne lejlighed til at knytte indbyrdes kontakter
Et arrangement i Århus den 20. januar 2010 om sagsbehandlingen
for Klagenævnet for Udbud og om udviklingstendenser vedrørende
erstatning for overtrædelse af udbudsreglerne.

Særligt om arrangementet i Århus den 20. januar kan jeg bemærke: Dette arrangement blev af deltagerne oplevet som særdeles interessant og vellykket
(hvad der i øvrigt heldigvis altid gælder for foreningens arrangementer). Arrangementet blev holdt i Århus bl.a. på baggrund af tidligere medlemsønsker om arrangementer i Jylland. Desværre var der ikke så mange deltagere
som normalt ved foreningens arrangementer. Jeg kan ikke give noget bud på
årsagen til dette. Men hvis der er medlemmer, der har idéer om, hvordan der
kan skabes større interesse for arrangementer i Jylland, hører bestyrelsen
meget gerne disse idéer. Sådanne idéer kan i øvrigt fremsættes gennem
blog-funktionen på foreningens nye hjemmeside – som jeg vender tilbage til
om et øjeblik.
Ud over de omtalte arrangementer stod foreningen for en studietur til Bruxelles og Luxembourg den 17. og 18. marts 2010. Der var ca. 25 deltagere,
Jeg deltog selv i denne studietur, og det er tydeligt, at deltagerne opfattede
studieturen som en meget stor succes – sådan som jeg også gjorde det selv.
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Vi havde interessante samtaler med repræsentanter for Kommissionen og
EU-domstolen, og vi talte om udbudsret med hinanden fra morgen til aften!
Studieturen var arrangeret af bestyrelsesmedlemmerne Simon Evers
Kalsmose-Hjelmborg og Sune Troels Poulsen, og jeg vil gerne herved takke
de to arrangører for et fremragende arrangement og for deres store arbejde
med arrangementet. Som rejseleder fungerede Sune. Han afslørede sig som
en fremragende rejseleder, og jeg også gerne sige Sune tak for hans store
indsats hermed.
Jeg tror ikke, at der er megen tvivl om, at foreningen lejlighedsvis skal arrangere nye studieture i fremtiden. Det behøver ikke nødvendigvis at være
studieture magen til den, der blev holdt i marts, og bestyrelsen hører meget
gerne idéer fra medlemmerne om nye studieture. Som en helt personlig idé
kunne jeg måske selv nævne muligheden for en studietur til Norge med besøg i det norske Klagenævn.
Og så skal jeg nævne, at det siden forrige generalforsamling er lykkedes for
foreningen at få opfyldt et ønske, der har været til stede lige siden foreningens stiftelse, nemlig at få etableret en hjemmeside med en interaktiv blogfunktion. Der er allerede udsendt orientering til medlemmerne om hjemmesiden, men jeg vil gerne hermed på ny henlede opmærksomheden på den.
Den har adressen www.dffudk.dk, og det er altså det, der er nu er adressen
for foreningens hjemmeside.
Som sagt indeholder hjemmesiden en blog-funktion, der giver foreningens
medlemmer adgang til at udveksle synspunkter og stille spørgsmål til hinanden. Jeg skal opfordre medlemmerne til at tilmelde sig denne blogfunktion og gøre brug af den. Blogfunktionen kan fx bruges til at stille udbudsretlige spørgsmål og udveksle erfaringer og til at fremkomme med idéer over for bestyrelsen om foredragsarrangementer eller andet.
Og så skal jeg sige, at den drivende kraft bag den nye hjemmesides etablering har været bestyrelsesmedlemmet Pia Blak, der også er webmaster for
hjemmesiden. Uden Pia var den nye hjemmeside ikke kommet på benene,
og jeg vil gerne takke Pia for hendes meget store indsats hermed og for, at
hun har påtaget sig hvervet som webmaster.
Til sidst skal jeg give en kort oversigt over de fremtidige arrangementer, der
nu er planlagt. Det drejer sig om:
•
•
•

14. september 2010 kl. 16.30 hos advokatfirmaet Horten, Philip
Heymanns Allé 7, Hellerup. Emne: Ændring og overdragelse af kontrakter indgået efter EU-udbud
17. november 2010 kl. 16 i København, formentlig på Københavns
Universitet. Emne: Tendenser i praksis, rammeaftaler og indkøbscentraler m.m.
20. januar 2011 i Odense eller Århus. Emnet er ikke fastlagt.
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•

12/5 2001 ordinær generalforsamling hos advokatfirmaet Accura i
København. Emnet for foredragsarrangementet i forbindelse med
generalforsamlingen er endnu ikke fastlagt.

Man behøver ikke nødvendigvis notere disse datoer, for de fremtidige arrangementer fremgår også af foreningens hjemmeside.
Tak.
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