Dansk Forening for Udbudsret (DFFU)
Ordinær generalforsamling i Dansk Forening for Udbudsret
17. november 2020 kl. 16:00
hos Bird & Bird Advokatpartnerselskab, Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø

1. Valg af dirigent
Advokat Thomas Thorup Larsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede,
at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
2. Formandens beretning
Formand Peter Dann Jørgensen aflagde beretning og redegjorde blandt andet for
de arrangementer, der har været afholdt siden sidste generalforsamling samt for
planerne for fremtidige arrangementer.
Beretningen godkendtes.
3. Kassererens beretning og regnskabsaflæggelse
Kasserer Anders Birkelund Nielsen aflagde beretning og regnskab. Der blev spurgt
ind til, hvad der skal ske med alle pengene. Kassereren svarede, at formålet er at
give noget tilbage til medlemmerne, herunder via medlemsarrangementer, bidrag
til bogudgivelser mv. Regnskabet og beretningen godkendtes enstemmigt med alle
stemmer.
4. Fastsættelse af kontingent
Det blev vedtaget at fastholde et uændret kontingent for 2021, dvs. DKK 250 for
enkeltpersoner (private medlemsskaber), DKK 1.000 for virksomheder og DKK
1.075 for offentlige virksomheder. De medlemmer, der har betalt kontingent i 2020
bliver Ikke opkrævet for 2021. Nye medlemmer skal dog betale kontingent. Hvis
nye medlemmer indmeldes i december 2020, bliver disse først opkrævet i december 2021. Eksisterende medlemmer bliver derfor ikke opkrævet i 2021.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsesmedlemmerne cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen, chefudbudsjurist Karin Martinsen, advokat Anders Birkelund Nielsen, næstformand for Klagenævnet for Udbud, landsdommer Katja Høegh, advokat Martin Stæhr, advokat
Christina Heiberg-Grevy, Rikke Haahr, indkøbs- og udbudschef Jeanet Vandling
og chefkonsulent Rasmus Horskjær-Nielsen ønskede at genopstille.
De opstillede kandidater blev valgt uden modkandidater.
Bestyrelsen består herefter af cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen, chefudbudsjurist Karin Martinsen, advokat Anders Birkelund Nielsen, næstformand for
Klagenævnet for Udbud, landsdommer Katja Høegh, advokat Martin Stæhr, advokat Christina Heiberg-Grevy, Rikke Haahr, indkøb- og udbudschef Jeanet Vandling
og chefkonsulent Rasmus Horskjær-Nielsen.
6. Valg af revisor
Emil Schütze blev genvalgt.
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7. Eventuelt
Vedtægternes § 4 ændres således, at ordinære generalforsamlinger, ekstraordinære generalforsamlinger og generalforsamlinger i fremtiden kan afvikles digitalt.
De 2 kommende virtuelle arrangementer blev nævnt. De kommer begge til at omhandle udfordringer i relation til brugen af Rammeaftaler. De vil forventeligt finde
sted i løbet af december 2020 og januar 2021. Begge af en times varighed.
Generalforsamlingen hævet.
Formanden takkede dirigenten for udførelsen af dirigenthvervet.
Udskriftens rigtighed bekræftes.
Som dirigent på den ordinære generalforsamling den 17. november 2020:

Thomas Thorup Larsen
Advokat

----------------------------------------------------------------------------------c/o formand Peter Dann Jørgensen
Bird & Bird Advokatpartnerselskab
Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø

