Referat af generalforsamlingen i Dansk Selskab for Boligret fredag den 7. maj 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 a;holdelse erklærede
dirigenten generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig.
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.
Formanden gennemgik selskabets aktiviteter i det forløbne å r. På grund af
virusrestriktionerne har der kun været a;holdt et arrangement siden sidste
generalforsamling den 17. september 2020. Den 3. november 2020 var emnet ”4
må neder med den ny § 5”, hvor oplægsholderne var Anne Louise Husen, Jens Stausbøll
og Mari Bech fra Huslejenævnssekretariatet i København. På dette møde var der
mulighed for virtuel deltagelse, og det vil vi tilstræbe også at gøre ved fremtidige
møder.
Det møde, der var planlagt til først februar og senere marts 2021, må tte udsættes pga.
forsamlingsforbuddet. Datoen er nu fastsat til onsdag den 8. september 2021. Emnet
forventes at blive sager om overtrædelse af husordenen.
Bestyrelsen har i hele perioden arbejdet med planlægningen af 30 å rs jubilæet og
udgivelse af festskriftet. Formanden takkede specielt Marianne Dons og Jeanette Daniel
fra BL for deres store indsats med at arrangere konferencen, bidragyderne til
festskriftet og Anne Louise Husen og Claus Rohde for deres arbejde med at redigere
festskriftartiklerne.
Beretningen blev godkendt.
3. Godkendelse af regnskab.
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.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

6. Valg af medlemmer

til bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer på valg: Anne Louise Husen, Marianne Dons, fens Stausbøll,
fakob Busse og Martin Preisler Knudsen.
Alle var villige til genvalg og blev genvalgt.
Bestyrelsen udgøres herefter af Hans Henrik Edlund, Marianne Dons, Anne Louise
Husen, Birthe Houlind, fakob Busse, fens Stausbøll, Martin Preisler Knudsen, Claus
Rohde, Anders Clausen og Rasmus |uvik
7. Valgaf revison

Revisionsfirmaet One Revision blev genvalgt.
8. EventuelL
Anne Louise Husen takkede formanden for hans indsats med redigering af festskriftet

Dirigenten akkede herefter forsamlingen for god ro og orden, og formanden takkede
dirigenten for veludført hverv.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl.

1 7. 1

5.

