DANSK FORENING FOR UDBUDSRET (DFFU)
Bestyrelsen

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET DEN 17. SEPTEMBER 2019
BESTYRELSESMØDET BLEV AFHOLDT I FORLÆNGELSE AF ARRANGEMENTET VEDRØRENDE RAMMEAFTALER
1.

DELTAGERE
Den samlede bestyrelse deltog.

2.

NYT FRA FORMANDEN
Efter henvendelse fra nogle jyske medlemmer, om hvorvidt det er muligt at afholde
medlemsmøder i Jylland eller på Fyn blev denne mulighed drøftet, og det er besluttet,
at der vil blive afholdt et medlemsmøde i Jylland efter sommerferien 2020, hvis den
kommende bestyrelse bakker op om denne beslutning, og emnet kan være rammeaftaler. Årsagen til at det ikke bliver tidligere er, at de kommende møder er fastlagt og
planlagt i København.

3.

STATUS FRA KASSEREREN
Økonomien er fortsat god. Der er dags dato et indestående på DKK 274.691,78. Medlemstallet svarer til niveauet på tidspunktet for vores GF i maj 2019. Der har været
enkeltstående afgange og tilgange siden maj.

4.

STATUS PÅ STUDIETUREN
Der arbejdes intenst på at få planlagt en studietur til Stockholm, og det forventes, at
turen afvikles fra den 17. til 18. marts 2020. Karin og Jeanet arbejder videre med det
endelige program.

5.

KOMMENDE MØDER
Følgende aktiviteter er fastlagte
Medlemsmøde
og bestyrelsesmøde

Medlemsmøde
og bestyrelsesmøde

Den 4. december 2019, kl. 16.00 – 18.00
Emnet er udbudsretlige udfordringer med det nye AB18
regime samt udbud af bæredygtige investeringer. Der forsøges at skabe et medlemsmøde i samarbejde med Dansk
Forening for Byggeret. Der afsættes 2 timer til medlemsmødet og 1 time til det efterfølgende bestyrelsesmøde.
Tovholdere er Karin og Peter.
Afholdes hos Bird & Bird.
Den 10. marts 2020, 16.00 – 18.00
Emnet er Udbudsloven og status på lovændringerne.

Generalforsamling

Afholdes hos Bech-Bruun. Tovholdere er Martin, Christina, Rasmus og Anders
Den 13. maj 2020, 16.00 – 18.00
Den ordinære generalforsamling afholdes med et efterfølgende indlæg om praksis. Emnet er Udbudsloven
Programmet fastlægges senere. Afholdes hos Accura. Tovholdere er Christina og Rasmus.

6.

EVENTUELT
Bestyrelsen drøftede anvendelsen af udenlandske indlægsholdere og var enige om, at
det løfter niveauet og er inspirerende for foreningen. Det blev ligeledes drøftet, at emnet rammeaftaler er interessant at gentage. Afslutningsvist blev bestyrelsen enige om,
at indlæggene fremadrettet gerne må være oplæg til debat, og at der bliver afsat tid til
debat.
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