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Referat af ordinær generalforsamling
Den 17. juni 2022 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Foreningen Kræv Licensmoms Tilbage, CVRnr. 38 87 04 83 hos DLA Piper, Oslo Plads 2, 2100 København Ø.
Dagsordenen var følgende:
1.

Valg af dirigent

2.

Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver

3.

Godkendelse af regnskab fra det forløbne år

4.

Behandling af eventuelt indkomne forslag

5.

Fastsættelse af kontingent

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

7.

Valg af revisor

8.

Eventuelt

Ad pkt. 1.
Til dirigent valgtes advokat Artur Bugsgang, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og
beslutningsdygtig i henhold til den udsendte dagsorden.
Dirigenten konstaterede ligeledes, at der var afgivet over 24.000 gyldige fuldmagter til foreningens beskikkede
advokat Claus Holberg.
Et af foreningens medlemmer havde stillet et forslag med følgende ordlyd: "Øjeblikkelig ret til at stemme online
på dette og efterfølgende møder."
Det var dirigentens opfattelse, at forslaget ville medføre en ændring

generalforsamlingens form, idet

generalforsamlingen så også ville blive afholdt elektronisk.
Der var imidlertid ikke indkaldt til en elektronisk generalforsamling med det krævede varsel (mindst 14 dages
varsel).
Forslagets ene del om medlemmernes ret til at stemme online til denne generalforsamling ville således ikke
blive taget til afstemning, da afholdelse en elektronisk generalforsamling ikke ville opfylde vedtægternes
betingelser.
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Ad pkt. 2 og 3.
Advokat Claus Holberg aflagde som foreningens beskikkede advokat beretning. Beretningen indeholdt en
gennemgang af den anlagte sag, både det kronologiske forløb og sagens udvikling.
Den 9. maj 2022 indgav parterne til Østre Landsret et fælles udkast til forelæggelseskendelse for EUdomstolen med 3 spørgsmål. Status på nuværende tidspunkt er, at der afventes parternes bemærkninger til
Østre Landsrets udkast til forelæggelseskendelse. Eventuelle bemærkninger til udkastet skal være modtaget
af landsretten senest den 6. juli 2022.
Det forventes, at Østre Landsret forelægger sagen for EU-domstolen i løbet af juli 2022. Efter forelæggelsen
af sagen vil der ske udveksling af processkrifter med EU-domstolen.
Generaladvokatens forslag til afgørelse forventes i 2024. EU-Domstolen afsiger sin afgørelse efter, at
generaladvokaten har fremlagt sit forslag.
Beretningen indeholdt endvidere en gennemgang af retssagens juridiske problemstillinger.
Der henvises i øvrigt til den trykte beretning i årsrapporten, der er udsendt til medlemmerne i forbindelse med
indkaldelsen.
Claus Holberg gennemgik ligeledes årsregnskabet.
Beretningen blev taget til efterretning, og årsrapporten blev godkendt af forsamlingen.

Ad pkt. 4
Forslaget om medlemmernes ret til at kunne stemme online blev behandlet.
Det var dirigentens opfattelse, at forslaget skulle anses for at være en vedtægtsændring, fordi forslaget ville
ophæve bestyrelsens kompetence til at vælge formen for generalforsamlingen.
Claus Holberg bemærkede, at implementering af et online stemmesystem ville være bekostelig. Han
opfordrede til, at forslaget ikke blev vedtaget.
2/3 blandt de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer stemte ikke for forslaget, og forslaget blev
derfor ikke vedtaget.
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Ad pkt. 5
Kontingentet udgør fortsat kr. 0.

Ad pkt. 6
Der blev ikke afholdt valg til bestyrelsen.
Bestyrelsen vælges for to år ad gangen. Den siddende bestyrelse blev valgt på den ordinære
generalforsamling i 2021, og der skulle derfor ikke vælges bestyrelse i år.
Suppleanten er i det forløbne år indtrådt i bestyrelsen, og der skulle derfor vælges ny suppleant.
Som suppleant blev valgt:
Henning Pinholt, Gammelmosevej 3, 2970 Hørsholm.

Ad pkt. 7
Som revisor genvalgtes Statsautoriseret revisor Peter Gøbel fra Aaen & Co, Statsautoriserede Revisorer P/S.

Ad pkt. 8
Claus Holberg besvarede et spørgsmål, om hvorvidt denne sag er årsagen til, at licensordningen har ændret
sig, herunder at medielicensen ikke længere momses. Det er Claus Holbergs opfattelse, at nærværende sag
har medvirket til den ændrede licensordning.
Der blev stillet spørgsmål, om bestyrelsen modtager honorar. Bestyrelsen modtager ikke honorar.
Claus Holberg bekræftede, at det indstævnte beløb forrentes fra sagens anlæg, hvis foreningen vinder sagen.
Der blev også stillet spørgsmål om dødsfald, herunder om et afgået medlems arvinger træder ind i foreningen.
Arvinger kan ikke indtræde i foreningen. Det er dødsboet, der overtager et eventuelt krav, og der gælder
forskellige regler afhængig af, om der er sket skifte af boet.
_______
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Der forelå ikke yderligere til behandling, og dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt.

Generalforsamlingen blev herefter hævet.

Som dirigent:

Artur Bugsgang
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