
Referat af generalforsamlingen i Dansk Selskab for Boligret torsdag den 17. september 
2020. 
 
 

1. Valg af dirigent, 
 

Formanden, Hans Henrik Edlund bød velkommen og foreslog Birgitte Grubbe som 
dirigent. Birgitte Grubbe blev valgt med akklamation. 
Efter gennemgang af formalia i forbindelse med indkaldelse og afholdelse erklærede 
dirigenten generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig. 
 

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning. 
 

Formanden gennemgik selskabets aktiviteter i det forløbne år.  På grund af covid19 
har der kun været afholdt tre arrangementer.  Erstatning i overprissager i 
andelsboligforeninger i september, Lejeres overladelse af brugsret til andre i 
november og Den politiske aftale om boligreguleringslovens § 5, stk. 2 i februar i 
samarbejde med Danske Advokater, et arrangement med mange deltagere.  
 
I selskabets snart 30 - årige historie har det kun en enkelt gang tidligere været 
nødvendigt at aflyse et arrangement.  
 
Bestyrelsen har arbejdet med planlægningen af 30 års jubilæet i 2021. Der skal 
afholdes heldags konference med festmiddag og med udgivelse af festskrift. 
 
Datoen  for konferencen er fastsat til fredag den 7. maj 2021 i København. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 

3. Godkendelse af regnskab. 
 

Marianne Dons præsenterede regnskabet. Efter årets overskud på 41.559,63 kr. er 
egenkapitalen 186.118,44 kr. De opsparede midler skal bruges til festligholdelse af 30 
års jubilæet i 2021. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
 

4. Behandling af forslag. 
 
              Ingen forslag. 
    

5. Fastsættelse af kontingent. 
 

Kontingentet blev fastholdt til 500 kr. for personlige medlemmer og 1.600 kr. for                 
selskaber m.v. Kontingentet er allerede opkrævet og betalt. 
 



6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
 

Bestyrelsesmedlemmer på valg: Hans Henrik Edlund, Birthe Houlind, Claus Rohde, 
Anders Clausen og Rasmus Juvik. 
 
Alle var villige til genvalg. Alle genopstillede blev valgt. 
 
Bestyrelsen udgøres herefter af Hans Henrik Edlund,  Marianne Dons, Anne Louise 
Husen, Birthe Houlind, Jakob Busse, Jens Stausbøll, Martin Preisler Knudsen,  Claus 
Rohde, Anders Clausen og Rasmus Juvik. 
 

7. Valg af revisor. 
 
             Revisionsfirmaet One Revision blev genvalgt. 
 

8. Eventuelt.  
 

Der var ingen, der havde noget til eventuelt. 
 
Dirigenten takkede herefter forsamlingen for god ro og orden, og formanden takkede 
dirigenten for veludført hverv. 
 
  
Generalforsamlingen afsluttet kl. 17.15. 

Dirigent, Birgitte Grubbe 
 
 
 

 


