
Referat af generalforsamlingen i RLE onsdag den 20. april 2016 

8 medlemmer var mødt frem 

1. - Valg af ordstyrer: Henrik SP 

-  Referent: Jens J 

-  Stemmetæller: Regnar 

Ordstyreren konstaterede at gf’en er lovligt indkaldt med blad 123. Ordstyreren 
gennemgik dagsordenen. 

2. Regnar fremlagde ved formandens fravær beretningen fra bestyrelsen: 

Nettotilgang i 2015 på to medlemmer. Stabil økonomi i foreningen. Vi har 
behov for nyt blod i såvel bestyrelsen som til sagsbehandlingen – med håb om 
at vi kan rette op på disse forhold i de kommende år. Det kan være en 
udfordring at få såvel vores vagtplan til at hænge sammen som at have 
ressourcer til sagsbehandlingen.  

Der var en kort debat om beretningen, hvor følgende forhold blev nævnt: 

- Det er ikke en ny problemstilling, at RLE mangler nyt blod, 

- Den nye lejelov: Danmarks lejerforeninger arrangerer gratis kurser til 
medlemmerne, 

- Vi kan få et problem med de nye fordoblede priser på at indbringe sager for 
nævnene. 

Beretningen blev godkendt enstemmigt af forsamlingen. 

3. Regnskab for RLE 2015 

- Vi finansieres udelukkende af vores medlemskontingenter  

- Den primære udgift er kontingent til vores hovedorganisation RL 

- Vi har i de tidligere år annonceret lidt mere i lokalaviserne i Ringsted og 
Roskilde 

- Årets overskud på 421,73 kr. Foreningens formue 269.153,- kr 

- Regnskabet er revideret uden bemærkninger  

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget     

4. Regnskab for RLE’s kampfond 

- Der er minimum vundet 380.000 kr. til lejerne, hvor Kampfonden har 
givet garanti. Vi har fået 10% af 7 sager til Kampfonden. Sagsudgifter til 
5 sager har i alt beløbet sig til 20.027,- kr. 

- Mellemregningen med Advokat Wahren bør nedbringes så det reelt svarer 
til den risiko han har for tab. 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget 

 



5. Fastsættelse af kontingent 

- Bestyrelsen foreslår at fastholde kontingentet og kampfondsbidrag. Vi har 
en relativt stor formue og budgetterer med et underskud i omegnen af 
20.000,- kr. 

- Fordoblingen af nævnsgebyret kan betyde noget for kampfondens formue 
– det skal vi være obs på. 

Forslag om uændret kontingent og kampfondsbidrag blev vedtaget. 

6. Indkomne forslag – ingen 

 

7. Valg  

Formand: Tomas Jacobsen valgt uden modkandidat 

Bestyrelsesmedlem til 2018: Jens Juul valgt uden modkandidat 

Bestyrelsesmedlem til 2018: Bodil Damgaard valgt uden modkandidat 

Bestyrelsesmedlem til 2018: Bodil Kjærum valgt uden modkandidat 

Bestyrelsesmedlem til 2018: Gunver Hagbang valgt uden modkandidat 

 

Bestyrelsessuppleanter til 2017: Laust Haugaard Sørensen valgt uden 
modkandidat 
 
Bestyrelsessuppleanter til 2017: Alex Flittner valgt uden modkandidat 
 
Bestyrelsessuppleanter til 2017: Rie Brix valgt uden modkandidat 

Bestyrelsessuppleanter til 2017: Henrik Olsen valgt uden modkandidat 

 

Revisor: Nicolai Baumbach valgt uden modkandidat 

Revisorsuppleanter: Poul Struve Nielsen og Niels Frederiksen. 

 

8. Fremtidig virksomhed 

- Vi har oplevet, at nogle lejere gerne vil køre deres sager selv med support 
fra foreningen – det kan være en god mulighed for at lette på 
sagsarbejdet. 

- Vi kan overveje målrettet at rekruttere jurastuderende som 
sagsbehandlere – de har i Randers en vis succes med at rekruttere disse. 

 

9. Eventuelt 

- Intet 



Ordstyreren takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen. 

 

      Jens Juul                                  Henrik Stougaard Petersen 

      Referent                                             Ordstyrer  

 

 

 

 


