DANISH LIFE SCIENCE LAW ASSOCIATION
Ordinær Generalforsamling, tirsdag den 1. oktober 2019
____________________________________________________________________

Tirsdag den 1. oktober 2019 kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Danish Life Science Law
Association. Generalforsamlingen blev afholdt hos Gorrissen Federspiel, Axel Towers, Axeltorv 2, 1609
København V.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse samt godkendelse af regnskab
Forelæggelse af forslag til budget og godkendelse af kontingent for det kommende regnskabsår
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af revisor
Indkomne forslag
Eventuelt

Ad 1
Bestyrelsesmedlem Sune Reinholth Nyland blev enstemmigt valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og beslutningsdygtig.
Ad 2
Næstformand Jacob Ørndrup aflagde bestyrelsens beretning.
Ad 3
Dirigenten forklarede at foreningens bestyrelse havde besluttet at foreningens første regnskabsår skal være
perioden fra foreningens stiftelse den 7. oktober 2018 til 31. december 2019. Der var derfor ikke noget regnskab
til forelæggelse eller godkendelse. Dirigenten forelagde, i sin egenskab af medlem af bestyrelsen, et
perioderegnskab frem til 31. august 2019 til orientering.
Ad 4
Dirigenten forelagde, i sin egenskab af medlem af bestyrelsen, et budget for regnskabsåret 2020. Bestyrelsen
foreslog at kontingentet for foreningen fastsættes uændret til 750 kr. ekskl. moms p.a. Forslaget blev
enstemmigt vedtaget.
Ad 5
Dirigenten oplyste at ingen af de nuværende medlemmer af bestyrelsen var på valg jfr. vedtægterne pkt. 5,
hvorefter bestyrelsens medlemmer vælges for en periode på to år ad gangen. Dirigenten oplyste desuden, at
bestyrelsen består af 13 medlemmer og at der derfor er to ledige pladser i bestyrelsen. Der fremkom ikke nye
kandidater til valg og bestyrelsen fortsætter således uændret.
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Ad 6
PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev enstemmigt valgt som foreningens revisor.
Ad 7
Dirigenten oplyste at der ikke var indkommet forslag til behandling.
Ad 8
Ingen ønskede at ytre sig.

Generalforsamlingen herefter hævet.
København, den 1. oktober 2019

Som dirigent:

Sune Reinholth Nyland

