2. bestyrelsesmøde
Juridisk Forening i Aalborg
8. februar 2016

Til stede: Christian Lundblad, Hannah Brandt, Carsten Munk-Hansen, Tim Rosenkrantz Buur, Anne Marie
Roum Svendsen, Maria Louise Friis.
Fraværende med afbud: Ingen
Fraværende uden afbud: Ingen

0.1. Underskrift af referat, 1. bestyrelsesmøde
0.2. Udfyldning og underskrift af blad til bank
1. Mødedatoer for bestyrelsen
Det besluttedes, at vi som udgangspunkt mødes den 1. mandag i lige måneder kl. 16:30, Retten i Aalborg
(husk at notere i kalender)
Næste gang: mandag den 4. april kl. 16:30
2. Forslag til kommende arrangementer
(Punktet havde undertiden karakter af brainstorming, og referatet kan ikke yde forløbet fuld retfærdighed).
Fredag den 8. april 2016, kl. 15:00: Panelhøring med retsudvalget i Retten i Aalborg. Udvalget er på besøg i
Retten og forskellige institutioner samme dag. Tovholder: Christian
Forår 2016: Ombudsmanden Jørgen Sten Sørensen, interventionssager, policy, mv. Tovholder: Hannah og
Christian
Sommer 2016: Et socialt arrangement, evt. vinsmagning, evt. på Rettens tagterrasse. Tovholder: Tim og
Christian
Efterår 2016: To arrangementer og en fest (julefrokost).
Festudvalget: Tim er tovholder. Maria Porsborg har meldt sig. Christian finder én fra retten. Anne Marie
finder én fra politi/anklagemyndighed. Anna Christensen, Ankestyrelsen, skal spørges.
Forslag til efterårsarrangementer 2016:
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Fhv. højesteretspræsident Børge Dahl, ”Juridisk argumentation og retsanvendelse”, tovholder: Christian
Om OW Bunker, hvad indebærer kuratorbehandlingen? hvilke ansvarsproblemstillinger foreligger der? etc.
tovholder: Anne Marie

Højesteretsdommer Jens Peter Christensen, ”Højesteret og samfundet”
Chef for specialoperationskommando Jørgen Høll, tovholder Maria
Diskussionsaften, Sikkerhed og retssikkerhed, mulige oplægsholdere: Finn Borg, Lene Espersen Søren Pind,
og Jacob Mchangama
Den finansielle sektor, krav til sikkerhed, risikovillighed etc.
Socialretligt tema
Tidspunkt for arrangementer prøver vi som udgangspunkt at fastlægge som fyraftensmøder og gerne på de
første ugedage, men i øvrigt må der tages hensyn til arrangementets karakter og de inviterede
oplægsholderes muligheder.

4. Arbejdsgrupper
Maria påtog sig at oprette foreningsgrupper på LinkedIn og Facebook og varetage administrationen heraf.
Medlemshvervning skal vil alle følge op på. Der er mange i Skat, kommuner, regionen, sygehuset etc., der
ikke har hørt om os. Vi bør lige have en telefon til MobilePay.
Hannah påtog sig at være tovholder på en arbejdsgruppe, der arbejder med netværksaktiviteter. Maria
Louise meldte sig også til gruppen.

Udsendelse til medlemmer med bekræftelse af medlemskab mv. afventer at vi har en rimelig fornuftig
aktivitetskalender at henvise til og en opdateret medlemsliste på baggrund af indbetalinger.

5. Økonomi
Anne Marie skaffer mobiltelefon.

6. Eventuelt
Intet.
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