År 2018, den 24. maj kl. 16, afholdtes ordinær generalforsamling i
Dansk For~r~ing f~~ ~el~kabsret
hos Plesner.
Dagsordenen var sålydende:
1.
2,
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Forelæggelse af bestyrelsens beretning.
Godkendelse af regnskab.
Behandling afi forslag.
Fastsættelse af kontingent.
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Valg af revisor.
Eventuelt.

Ad dagsordenens punkt 1 -halg af dirige~fi
Til dirigent valgtes advokat Jacob Hjortshøj, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, hvilket forsamlingen tilsluttede sig.
Act ~i~~~~~der~~r~~~ ~~~k~: ~ - ~~~~la~~gelse ~f be~t~relsen~ I~~r~~;b~ån~
Bestyrelsens rormand, advokat Klaus Søgaai-d, aflagde beretning om foreningens aktiviteter i 2017,
hvilken beretning i hovedpunkter er gengivet i beretningen forrest i årsrapporten. Generalfiorsamlingen
tog beretningen til efterretning.
~~1 e~~~s~~~~n~~c ~~'~~~~~~ ~ ~ ~~~k~~~~is~ ~~ ~~~~,~G~~~
Formanden gennemgik hovedtallene i din forelagte a~ Delnitte reviderede årsrappori for 2017.
Årsrapporten blev godkendt enstemmigt.
Ad dagsordenens punE~~: ~ ~ ~ehandlin~ af forslag
Dirigenten konstaterede, at der ikke var ind{<ommet forslag fra medlemmerne, jfr. vedtægternes § ~,
stk. 3.
~d da~~o~denen~ punkt 5 - Fa~t~ætte0~~ ~~ lå~~tin~en~
På bestyrelsens forslag blev deY enstemmigt vedtaget at lade kontingenterne forblive uændrede, således at kontingent flor 2018 for et fysisk medlem er 300 DKK og for ~irmamedl~mmer 2.000 DKK.
For studentermedlemmer er kontingentet 100 DKK.
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AcY da~~~~°~teneras punkt ~ -Valg af rr~edlernmer ~f b~~tyrelsen
Dirigenten konstaterede, at to medlemmer af bestyrelsen ønskede at udtraede, nemlig {<laus Sagaard
og Camilla Hesselby. Bestyrelsen foreslog i stedeg valg af Niels Bang og Søren Whitt som nye bestyrelsexmedlemmer.
Generalforsamlingen besluttede enstemmigt med nævnie modifikationer at genv~lge bestyrelsens
medlemmer og at vælge Niels Bang og Søren Whit som yderligere medlemmer, således at bestyrelsen
består af folgende:
Professor, dr. jur.~esper Lau Hansen
Corporate Vice President Søren Thoi^Jensen
Advokat Lars Bunch
Professor, Ph.D. Steen Thomsen
Statsautoriseret revisor Henrik Steffensen
Chef for selskabsregistreringen, Erhvervsstyrelsen Søren Corfixen Whitt
Advokat Niels Bang

Jacob Hjortshøj takkede på bestyrelsens vegne de afgående medlemmer. For så vidt angår Klaus Søgaard blev det fremhævet, at han igennem mene end 20 år som bestyrelsesmedlem og senere formand
har ydet en ganske betydelig og betydningsfuld indsats for foreningen. Jacob Hjortshøj nævnte videre
at Klaus Søgaard af bestyrelsen var udnævnt fil livsvarigt æresmedlem af Dansk Forening for Selskabsret.
Til referat bem~rl<es, at bestyrelsen efter generalforsamlingen besluttede at konsYi~uere sig med Lars
Bunch som nyformand.
A~f d~~~~r~~r~~~~ ~~~k"~; ~ ~ ~~9~ ~~ ~p~Ø~~~~
Som revisor genvalgtes enstemmigt Deloifi~e.
Ad dagsordenens punkt 8 -Eventuelt
Ingen ønskede ordet.
Da deri e forelå yderligere pil forhandling, takk~d~ den afgående formand medlemmerne for deltagelsen am ~ dirigenten og hævede herei`ter generalforsamlingen.
Som dirigent:

(~acob; jortsh~j)
i~
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