7. bestyrelsesmøde
Juridisk Forening i Aalborg
16. januar 2017

Til stede: Christian Lundblad (telefonisk), Tim Rosenkrantz Buur, Maria Louise Friis Carsten Munk-Hansen.
Fraværende med afbud: Anne Marie Roum Svendsen og Hannah Brandt.
Fraværende uden afbud: Ingen
Hos Tim, Advokaterne Vingaardshus, Vingaardsgade 22

1. Mødedatoer for bestyrelsen
Næste gang er mandag den 3. april, hvis intet andet aftales forinden.
I øvrigt afholdes møder som udgangspunkt den 1. mandag i lige måneder kl. 16:30.
2. Folketingets Retsudvalg
Vi drøftede fremkomne indspark
Carsten tilpasser indkaldelse i overensstemmelse input til forslag.
Christian vil åbne arrangement og tilbyder sig som ordstyrer i det omfang ikke har ønsker dette. Han opfordrede til at alle fremkommer med forslag, der kan være relevante.
Christian sørger for, at rettens personale forestår det praktiske i øvrigt.
3. Hjemmeside
Det nye forslag til hjemmeside fandt almindelig tilslutning. Vi tilstræber dog, at der fra forsiden/åbningssiden er direkte links til alle emner. Carsten sætter i værk.
4. Medlemsundersøgelse
Der var almindelig tilslutning til en medlemsundersøgelse af den foreslåede karakter. Dog er det ikke på
nuværende tidspunkt relevant at stille det første spørgsmål (hvor hørte du om Juridisk Forening?). Carsten
sætter i værk et par uger efter indkaldelse til arrangement med Retsudvalget.
5. Økonomi og hæftelse
Maria Louise orienterede om økonomien, om kommende udgifter til telefoni mv., og oplyste, at alle oplyste
mellemværender var udlignede.
Maria Louise har ved tegning af mobilabonnement måttet påtage sig personlig hæftelse herfor, og
Carsten har ved tegning af kontrakt med web-hotel måttet påtage sig personlig hæftelse herfor – begge
som betingelse for etablering. Der var enighed om, at foreningen indestår for disse betalinger.
6. Kontingentopkrævning
Enighed om at opkræve 100 kr. nu sammen med invitation til Retsudvalgsarrangement.
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Betaling kan ske ved MobilePay 22 28 90 64, som Maria Louise har etableret.
Der var endvidere enighed om at tilføje en kort opfordring til at deltage i bl.a. det netop forestående fødselsdagsarrangement for Christian Lundblad.
7. Arrangementskalenderen
6/2 2017 kl. 16:00 Folketingets Retsudvalg ved medlemmerne Rasmus Prehn, Lisbeth Bech Poulsen og Preben Bang Henriksen
6. juni 2017: Aalborg Universitet og generalforsamling
Vi arbejder endvidere med:
Socialt arrangement, ca. april 2017 (Tovholder: Tim)
Virksomhedsjuristens udfordringer, herunder i samarbejdet med advokater og jurister i forvaltningen og ved

domstolene. Indlæg ved Peter Istrup formand for Virksomhedsjuristerne samt et par lokale virksomhedsjurister f.eks. Karen Duelund, SparNord, og Jakob Axel Nielsen, Calum (Tovholder: Christian).

Skatterettens fremtid ved skatteminister Karsten Lauridsen og evt. indlæg fra universitetets skattefolk (Tovholder i første omgang: Christian).

Socialret og familieret – hvorledes hænger det sammen? Med repræsentanter fra Ankestyrelsen, Aalborg
Kommune, Retten i Aalborg og eventuelt styret af Trine Schultz fra AAU (Maria Louise og Carsten?).

Et besøg på politigården eventuelt ved Elsemette og Annemarie om retsregler og ledelse af politi og anklagemyndighed.
Et besøg på rådhuset med Thomas Kastrup om jurister i forvaltningen og brug af lokale advokater mv.

Persondataforordningen – hvad betyder den for os? Eventuelt ved Charlotte Bagger Tranberg

Resultaterne sender vi pr. e-mail, og eventuelt tager vi et telefonmøde om tilrettelæggelsen af arrangementerne for 2017.
8. Eventuelt
Intet.
17/1 2017
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