
tl:\IPER Side 1 

Reference 
318805/cho 
DOK.ID 36513780v1 

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

Tirsdag den 22. juni 2021 blev der afholdt ordinær generalforsamling elektronisk fra foreningens 
adresse hos DLA Piper, Oslo Plads 2, 2100 København Ø. 

Dagsordenen var følgende: 

a) Valg af dirigent 
b) Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver 
c) Godkendelse af regnskab for det forløbne år 
d) Behandling af eventuelt indkomne forslag 
e) Fastsættelse af kontingent 
f) Valg af bestyrelsesmedlemmer 
g) Valg af revisor 
h) Eventuelt 

Ad pkt. a 

Til dirigent valgtes advokat Artur Bugsgang, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til den udsendte dagsorden. 

Ad pkt. bog c 

Advokat Claus Holberg aflagde som foreningens beskikkede advokat beretning. Beretningen indeholdt 
en gennemgang af den anlagte sag, både det kronologiske forløb, sagens udvikling og den 
tidsmæssig horisont for en afgørelse. Claus Holberg oplyste fra sin præsentation, at Østre Landsret 
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forventes at træffe afgørelse om, hvorvidt spørgsmål 2 må stilles EU-domstolen, hvorefter sagen vil 
kunne forelægges EU-domstolen. En afgørelse fra EU-domstolen forventes i 2023/24, og en afgørelse 
fra Østre Landsret forventes på et senere tidspunkt i 2024. 

Claus Holberg redegjorde endvidere for sagens juridiske indhold, herunder betydningen af EU 
domstolens tidligere afgørelse i den tjekkiske sag. Skatteministeriet har anført, at afgørelsen i den 
tjekkiske sag nok kan være rigtig også for danske forhold, men at Danmark er omfattet af en 
overgangsregel, der gælder for lande, der var medlemmer af EU i 1978. EU-domstolen skal derfor 
særligt udtale sig om rammerne for denne overgangsregel. 

Endelig redegjorde Claus Holberg kort for, at foreningen var blevet bevilliget fri proces, og at hvad 
betydningen er af, at foreningen har indgået en aftale med DLA Piper til at føre sagen. Claus Holberg 
fremhævede, at medlemmerne ikke hæfter for foreningens forpligtelser. 

Claus Holberg gennemgik til slut hovedtallene i foreningens årsrapport, der udviste et resultat for 2020 
på kr. 0 og en balance på kr. 38.706. 

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning, og generalforsamlingen godkendte årsrapporten. 

Ad pkt. d 

Der var ikke indkommet forslag til beslutning på generalforsamlingen. 

Ad pkt. e 

Kontingentet udgør fortsat kr. 0. 

Ad pkt. f 

Efter vedtægten sidder bestyrelsen for 2 år ad gangen. Den siddende bestyrelse blev valgt i 2019, og 
bestyrelsen skulle derfor vælges på ny. 

Alle bestyrelsesmedlemmer stillede sig til rådighed for genvalg. 

Ingen øvrige kandidater stillede op, og alle bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. 

Bestyrelsen består af: 

Morten Boldsen, Strandbakken 16, 2791 Dragør 

Erik Kam, Sundtoften 15, 2960 Rungsted 

Thomas Nordestgaard, Korsvej 49, 8530 Hjortshøj. 

Som suppleant blev valgt: 

Pernille Baungaard, Store Strandstræde 14, 1., 1255 København K. 
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Ad pkt. g 

Som revisor genvalgtes Statsautoriseret revisor Peter Gøbel fra Aaen & Co., Statsautoriserede 
Revisorer P/S. 

Ad pkt. h 

Eventuelt. Der var ingen emner til drøftelse. 

Der forelå ikke yderligere til behandling, og dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var 
udtømt. 

Generalforsamlingen blev herefter hævet. 

Som dirigent: 

Artur Bugsgang 


