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Sagsnr. 15184
Onsdag den 3. oktober 2018, afholdtes
på Madklubben 0sterbro.

ordinær generalforsamling

i Københavns Advokatforening

Som dirigent blev valgt advokat Iben Mai Winsløw, der med henvisning til indkaldelse af 12. september 2018 konstaterede generalforsamlingens
lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed.
Dagsorden udsendt med indvarslingen var i overensstemmelse med vedtægternes § 9. Der var ikke
inden for 2-ugersfristen i vedtægternes § 9, stk. 2 indkommet forslag fra medlemmerne til yderligere
dagsordens punkter.
1. Bestyrelsens

beretning

om virksomheden

i det forløbne

år.

Formanden, advokat Henrik Stagetorn, aflagde beretning jf. vedlagte

præsentation.

Henrik Stagetorn takkede bestyrelsen for det store arbejde de lagde i foreningen.

2. Fremlæggelse

af og godkendelse

af det reviderede

årsregnskab.

Regnskabet var udsendt i udkast til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen. Regnskabet,
udviste et underskud på 268.115 kr. Regnskabet blev gennemgået i hovedtræk af bestyrelsesmedlem
Peter Schradriek. Regnskabet blev enstemmigt godkendt, herunder forslaget om at underskuddet
overføres til næste år.

3. Valg af formand

for bestyrelsen

Der forelå forslag fra bestyrelsen om genvalg af Henrik Stagetorn som ny formand for foreningen.
Generalforsamlingen
valgte enstemmigt med akklamation Henrik Stagetorn som formand for foreningens bestyrelse.

4. Valg af den øvrige bestyrelse
Ingen bestyrelsesmedlemmer

gik af, og der var ingen nyvalg. Bestyrelsen består herefter af:

Arianne Svardal-Stelmer
Morten Kofman
Peter Schradieck
Philip A. Borreschmidt
Michael Kjær Lauritsen
Anne-Kathrine
Holstein
Søren Lehmann Nielsen
Mette Lykke
Trine Frydendahl Bjerregaard
5. Valg af revisor
Statsautoriseret
relsens forslag.

revisor Jens Baes, Deloitte,

6. Fastlæggelse

af kontingent

Der forelå forslag om at forhøje

7. Eventuelle

forslag

blev genvalgt som foreningens

for det løbende
kontingentet

fra bestyrelsen

Der var intet til behandling

under dette punkt.

revisor i henhold til besty-

regnskabsår

til 500 kr., hvilket forslag blev vedtaget

enstemmigt.
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8. Eventuelle forslag fra medlemmerne
Der var intet til behandling under dette punkt.

9. Eventuelt
Der var intet til behandling under dette punkt.
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