DANSK FORENING FOR UDBUDSRET (DFFU)
Bestyrelsen
REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 15. MAJ 2018 KL. 18.00
BESTYRELSESMØDET BLEV AFHOLDT I FORLÆNGELSE AF GENERALFORSAMLINGEN
MØDEDELTAGERE:
Mødedeltagerne bestod af følgende fra bestyrelsen:
Peter Dann Jørgensen
Karin Martinsen
Steen Treumer
Anders Birkelund Nielsen
Katja Høegh
Christina Heiberg-Grevy
Martin Stæhr
Jeanet Vandling
Rikke Haahr
Med henvisning til DFFU's vedtægter § 3 konstituerede den nye bestyrelse sig således:
Peter Dann Jørgensen
Karin Martinsen
Steen Treumer
Anders Birkelund Nielsen
Katja Høegh
Christina Heiberg-Grevy
Rikke Haahr
Jeanet Vandling
Martin Stæhr

1.

Formand
Næstformand
Næstformand
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

KOMMENDE MEDLEMSMØDER
Medlemsmøde
og bestyrelsesmøde

Den 19. september 2018


Konkurrenceret og konsortier

Afholdes hos Accura. Der afsættes 1½ time til medlemsmøde og 1 time til det efterfølgende bestyrelsesmøde. Tovholdere er Christina og Katja
Medlemsmøde

Onsdag den 5. december 2018


Muligt emne: udbud med forhandling

Afholdes evt. hos Bech-Bruun (Anders tjekker lokaler).
Tovholdere er Martin og Anders.

Medlemskonference

Torsdag den 24. januar 2019, 14.00 - 17.30
Medlemskonference afholdes igen med udvidet program
med længere pause/ let anretning.
Mulige temaer: § 185, stk. 2, evt. oplæg om AB/ standardkontrakter og forhold til art. 72.
Program, sted og tovholdere fastlægges på næste bestyrelsesmøde.

Generalforsamling

Onsdag den 15. maj, 16.00 – 18.00
Programmet fastlægges senere, mulige temaer kunne være
”Det offentlige som procespart”, jf. Frederik Waages debatindlæg i JP. Afholdes evt. hos Accura. Tovholdere:
Martin og Rikke

2.

STUDIETUR







3.

Karin orienterede om de foreløbige overvejelser vedr. turen. Sune Troels Poulsen, som valgte ikke at genopstille til bestyrelsen, har tilbudt at hjælpe med
planlægningen. Dette er meget værdsat, og det er således Karin og Sune der er
tovholdere.
Turen vil gå til Torino, evt. i uge 45 (7.+8. november) og fokus vil være på reglerne om kontraktændringer i Italien, herunder hvilke retsmidler, der findes
efter kontraktindgåelse. Det foreløbige program indeholder bl.a. et møde med
1. instans/ klagenævnet.
Deltagerbetaling forventes at blive max. ca. 4.500 kr., foreningstilskud på ca.
2.500 kr., forventeligt 20-30 deltagere.
Karin og Sune vender tilbage med endeligt program.

ARRANGEMENTER MED INTERNATIONALE TALERE




Erfaringen viser, at de deltagende medlemmer er meget tilbageholdende med
at stille spørgsmål, når oplægsholderne ikke er dansktalende. Det er derfor
vigtigt, at bestyrelsesmedlemmerne forbereder spørgsmål, der kan igangsætte
debatten.
Det blev desuden drøfte, hvilke lande det kunne være interessant at have repræsenteret ved fremtidige medlemsarrangementer. Flere muligheder blev
vendt, bl.a. Finland, Sverige og UK. Emnet vil være til videre drøftelse.
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4.

EVT. OPRETTELSE AF LINKEDIN-PROFIL FOR DFFU
Perspektiverne ved at lade foreningen oprette en LinkedIn-profil blev drøftet. En LinkedIn-profil ville kunne fungere som et virksomhedsneutralt forum for udbudsjuridiske debatter. Men hvis en LinkedIn-profil skal fungere, og ikke drukne i deling og
promovering af mindre relevant materiale, kræver det at der dedikeres ressourcer til
det. På den baggrund blev emnet skrinlagt for nu.

Rikke Thorlund Haahr
Bestyrelsesmedlem
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