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REFERAT

af ordinær generalforsamling i Foreningen Kræv Licensmoms Tilbage, CVR nr
38 87 04 83.

Den 28. maj 2019 blev der afholdt ordinær generalforsamling hos Danske Advokater,

Vesterbrogade 32, I 620 København V

Dagsordenen var følgende:

l. Valg af dirigent

2. Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver

3. Godkendelse afreg¡skab fra det forløbne år

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Adpkt. 1.

Til dirigent valgtes advokat Søren Jenstrup, der konstaterede, at generalforsamlingen

var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til den udsendte dagsorden.

Ad pkt. 2 oe 3.

Advokat Claus Holberg aflagde som foreningens beskikkede advokat beretning. Be-

retningen indeholdt en kronologisk gennemgang af den anlagte sag. Status på sagen

er, at denne nu er blevet henvist tilØstre Landsret, ogatØstre Landsret har besluttet,

at der skal ske præjudiciel forelæggelse for EU-domstolen. Det forventes, at der tid-

ligst vil blive afsagt domi202012021. Beretningen indeholdt endvidere en gennem-

gang af retssagens juridiske problemstillinger.

Der henvises i øwigt til den trykte beretning i årsrapporten, der er udsendt til med-

lemmerne i forbindelse med indkaldelsen.

Claus Holberg gennemgik ligeledes årsregnskabet.
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Beretningen blev taget til efterretning, og årsrapporten blev godkendt af forsamlingen.

Ad pkt. 4

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Ad pkt. 5

Det blev besluttet, at kontingentet fortsat skal være kr. 0

Ad pkt. 6

Det var foreslået, aLfølgende vælges til bestyrelsen:

Morten Boldsen, Strandbakken | 6, 27 9 I Dragør

Erik Kam, Sundtoften 15,2960 Rungsted Kyst

Thomas Nordestgaard, Korsvej 49, 8530 Hjortshøj

Der var ikke andre opstillede kandidater, og de tre kandidater blev derfor valgt.

Et medlem foreslog, at der skulle vælges suppleanter til bestyrelsen blandt de tilste-

deværende. Dirigenten gjorde opmærksom på, at dette ikke fremgik af vedtægteme,

og at der heller ikke i indkaldelsen var stillet forslag om valg afsuppleanter. Forslaget

kur¡re derfor ikke lovligt behandles. Dirigenten henviste til, at man i givet fald forud

for næste års ordinære generalforsamiing måtte fremsætte forslag herom.

Ad pkt. 7

Som revisor valgtes Statsautoriseret revisor Peter Gøbel fra Aaen & Co, Statsautori-

serede Revisorer P/S.

Et medlem ønskede, at der skulle vælges en intem revisor. Dirigenten forespurgte ved

håndsoprækning, om andre medlemmer ligeledes ønskede dette. Det kunne konstate-

res, at det ikke var tilfældet.

Ad pkt. 8

Et medlem opfordrede til, at generalforsamlingen næste år afholdes på et senere tids-

punlf på dagen end kl. 9.00
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Der forelå ikke yderligere til behandling, og dirigenten konstaterede herefter, at dags-

ordenen var udtømt.

Generalforsamlingen blev herefter hævet.
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