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Svendborg 22. – 24. marts 2019
Sted
Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg, Telefon: 62 21 17 00, www.hotel-svendborg.dk

Program
Fredag 22.3.19
Fra kl. 18.00

Øl, vand og vin serveres i baren

Fra kl. 19.00

Buffet inkl. øl, vand og vin

Lørdag 23.3.19
07.00-09.30

Morgenbuffet

09.30

Velkomst ved Peter Trudsø og Kristian Mølgaard

9.30-11.45

Tilsyn hos forsvarsadvokater
o Formand for Advokatrådet, Peter Fogh
o Formand for Advokatrådet strafferetsudvalg, Karoline Normann
o Afdelingschef i Advokatsamfundet, Lars Økjær Jørgensen

11.45-12.30

Fodlænke
o Fængselsbetjent Claus Vennekilde, Fodlænkeafdelingen i Odense
o Enhedsleder Goran Kreso, Direktoratet for Kriminalforsorgen
o Juridisk fuldmægtig, Sarah Juul Ekknud, Direktoratet for
Kriminalforsorgen

12.30-13.30

Frokost

13.30

Procedure i engelske straffesager
o Engelsk advokat (QC) Pavlos Panayi (foredraget er på engelsk)

15.15

Forsvarerens procedure
o Landsdommer i Østre Landsret, Peter Mørk Thomsen

16.15

Forsvarerens procedure og nyt om udvisning
o Højesteretspræsident Thomas Rørdam

17.00

Udlevering af kursusbevis

19.00

Festmiddag med efterfølgende musik ved DJ samt natmad

Søndag 24.3.19
07.00-09.30

Morgenbuffet

09.30

Generalforsamling

Dagsorden til generalforsamling
1)Bestyrelsens beretning
Skriftlig beretning er gengivet nedenfor.
Formanden afgiver en mundtlig beretning.

2) Forelæggelse og godkendelse af de reviderede årsregnskaber og status samt meddelelse af decharge
til bestyrelsen
Årsregnskaber for 2017 og 2018 lægges 22.3.19 på www.lffa.dk (medlemsdelen) under ”kursus og
generalforsamling”.

3) Valg af formand
Kristian Mølgaard genopstiller.

4) Valg af den øvrige bestyrelse
Følgende bestyrelsesmedlemmer ønsker genvalg:
Hanne Rahbæk (København)
Henrik Hougaard (Aarhus)
Stefan Schønemann Jakobsen (Esbjerg)
Birgitte Kirkegaard (Svendborg)

Henrik Høpner (København)
Kim Bagge (København)
Kåre Pihlmann (København)
Lise Wilson ønsker ikke at genopstille.
Bestyrelsen foreslår som nyt medlem Troels Lind Pedersen (Aarhus)

5) Valg af revisor
Niels Kahlke ønsker ikke genvalg.
LFFA har pr. 1.1.19 overdraget kontingentopkrævning og regnskab til Revisionshuset Tal & Tanker
(www.talogtanker.dk).
Bestyrelsen foreslår, at revisoropgaven fortsat varetages af et medlem af foreningen. Alternativt kan
opgaven overdrages til Tal & Tanker.

6) Forelæggelse og godkendelse af budget for de to kommende regnskabsår samt forslag til fastsættelse
af kontingent for de to kommende regnskabsår
Bestyrelsen foreslår kontingent på 2.000 kr. med tillæg af moms pr. år.

7) Eventuelle forslag, som bestyrelsen måtte ønske at fremsætte
Bestyrelsen fremsætter forslag om vedtægtsændring.
Gældende vedtægter er her:
www.lffa.dk/om-landsforeningen/vedtaegter
Uddrag fra de nuværende vedtægter:
”§ 3
Medlemmer
Som medlemmer af foreningen kan optages advokater, der af Justitsministeriet i henhold til retsplejelovens
§ 733, stk. 1 er antaget til at blive beskikket som offentlig forsvarer samt advokater og advokatfuldmægtige,
der har interesse for og beskæftiger sig med straffesager.
Ansøgere, der ikke er beskikket som offentlig forsvarer, skal ved indmeldelse dokumentere ikke at være
idømt disciplinære sanktioner eller straffedomme, af en sådan væsentlighed, at det måtte antages at ville
gøre den pågældende uegnet til beskikkelse som offentlig forsvarer.

Bestyrelsen afgør om ansøgeren kan optages som medlem af foreningen. Meddeler bestyrelsen afslag på
optagelse, kan den pågældende kræve afslaget forelagt på den først kommende ordinære
generalforsamling. Generalforsamlingens beslutning er endelig.
§4
Udmeldelse af foreningen sker med tre måneders skriftlig varsel til udgangen af et regnskabsår.
Medlemmer, hvis beskikkelse jf. § 3, stk. 1, bortfalder, af andre grunde end på grund af alder, eller hvor
betingelserne for at kunne nægte optagelse, jf. § 3, stk. 2, senere kommer til at foreligge, betragtes som
udmeldt ved udgangen af det regnskabsår, hvor beskikkelsen er bortfaldet eller betingelserne er indtrådt,
og er fra beskikkelsens bortfald eller betingelsernes indtræden ikke valgbar eller stemmeberettiget i
foreningens forsamlinger. Formanden træffer afgørelse herom, der skriftligt meddeles den pågældende.
Et medlem, hvis medlemskab bringes til ophør efter stk. 2, kan inden 30 dage efter at beslutningen er
meddelt den pågældende, kræve spørgsmålet om ophævelse af medlemskabet indbragt for bestyrelsen.
Bestyrelsens afgørelse kan af medlemmet eller af 2 bestyrelsesmedlemmer inden 30 dage efter at
beslutningen er meddelt, kræves forelagt til behandling på den førstkommende ordinære
generalforsamling. Ophævelse af medlemskabet har opsættende virkning indtil bestyrelsen eller evt.
generalforsamlingens beslutning foreligger. Generalforsamlingens beslutning er endelig.”
Bestyrelsens forslag til ændret formulering:
”§ 3
Medlemskab
Som medlemmer af foreningen kan optages advokater, der af Justitsministeriet i henhold til retsplejelovens
§ 733, stk. 1, er antaget til at blive beskikket som offentlig forsvarer samt advokater og
advokatfuldmægtige, der har interesse for og beskæftiger sig med straffesager.
Ansøgere skal ved indmeldelse dokumentere ikke at være idømt disciplinære eller strafferetlige sanktioner
af en vis væsentlighed.
Bestyrelsen afgør om ansøgeren kan optages som medlem af foreningen. Meddeler bestyrelsen afslag på
optagelse, kan den pågældende kræve afslaget forelagt på den først kommende ordinære
generalforsamling. Generalforsamlingens beslutning er endelig.
§4
Udmeldelse af foreningen sker med tre måneders skriftlig varsel til udgangen af et regnskabsår.
Et medlem, som på væsentlig måde har overtrådt vedtægterne, kan af bestyrelsen ekskluderes som
medlem af foreningen.
Ydermere kan bestyrelsen ekskludere et medlem, såfremt medlemmet groft eller gentagne gange har
tilsidesat de advokatetiske regler, frakendes retten til at virke med straffesager eller skader foreningens
renomme.
Et medlem, hvis medlemskab bringes til ophør efter denne bestemmelse, kan inden 30 dage efter at
beslutningen er meddelt den pågældende, kræve spørgsmålet om ophævelse af medlemskabet indbragt
for en generalforsamling. Kravet om indbringelse af bestyrelsens beslutning for generalforsamlingen
medfører opsættende virkning af afgørelsen, indtil generalforsamlingens beslutning foreligger.
Generalforsamlingens beslutning er endelig.”

8) Eventuelle forslag, som måtte være fremkommet fra medlemmer, jfr. § 10
Vedtægternes § 10 lyder:

”Forslag til behandling på generalforsamlingen kan foruden af bestyrelsen fremsættes af ethvert medlem.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret til bestyrelsen
inden 15. marts i året for generalforsamlingens afholdelse."
Der er pr. 15.3.19 ikke indkommet forslag fra medlemmer.

9) Eventuelt

Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen
Bestyrelsens sammensætning
Kristian Mølgaard, formand (Frederiksberg)
Hanne Rahbæk, næstformand (København)
Lise Wilson (Aalborg)
Henrik Hougaard (Aarhus)
Stefan Schønemann Jakobsen (Esbjerg)
Birgitte Kirkegaard (Svendborg)
Henrik Høpner (København)
Kim Bagge (København)
Kåre Pihlmann (København)
Sekretariat
Peter Trudsø er sekretær for foreningen.
Medlemmer
Der er pr. 18.3.19 i alt 388 medlemmer af foreningen.
En liste over medlemmer kan ses på foreningens hjemmeside under ”find en forsvarsadvokat”.
Foreningen tæller både beneficerede og ikke beneficerede advokater. Dertil kommer enkelte
advokatfuldmægtige.
Betingelser for optagelse som medlem af foreningen fremgår af foreningens vedtægter § 3:
”§ 3
Medlemmer
Som medlemmer af foreningen kan optages advokater, der af Justitsministeriet i henhold til retsplejelovens
§ 733, stk. 1 er antaget til at blive beskikket som offentlig forsvarer samt advokater og
advokatfuldmægtige, der har interesse for og beskæftiger sig med straffesager.

Ansøgere, der ikke er beskikket som offentlig forsvarer, skal ved indmeldelse dokumentere ikke at være
idømt disciplinære sanktioner eller straffedomme, af en sådan væsentlighed, at det måtte antages at ville
gøre den pågældende uegnet til beskikkelse som offentlig forsvarer.
Bestyrelsen afgør om ansøgeren kan optages som medlem af foreningen. Meddeler bestyrelsen afslag på
optagelse, kan den pågældende kræve afslaget forelagt på den først kommende ordinære
generalforsamling. Generalforsamlingens beslutning er endelig.”
Justitsministeriet underretter løbende foreningens sekretær om nye beneficerede i hele landet. Peter
Trudsø opfordrer herefter løbende nye beneficerede til at blive medlem af foreningen (dog kun hvis de ikke
allerede medlem af foreningen, hvilket ofte er tilfældet).

Bestyrelsesmøder
Der har de seneste to år været afholdt følgende bestyrelsesmøder:
2017

4.4, 17.5, 14.6, 9.8, 13.9, 11.10, 29.11

2018

11.4, 20.6, 16.8, 3.10, 7.11, 5.12

2019

15.1, 22.2, 22.3

Revisor
I perioden har advokat og medlem af foreningen Niels Kahlke været revisor for LFFA.
Pr. 1.1.19 har revisionsfirmaet Tal og Tanker bistået med bogføring, idet foreningen efter rådgivning er
blevet momsregistreret fra samme dato. Tal og Tanker har også opsat regnskab for 2017 og 2018.

Kurser
Foreningen har afholdt lokalkursus om digital behandling af straffesager og GDPR (7 lektioner) henholdsvis
9.6.18 i København og 16.6.18 i Horsens.
Knap 40 medlemmer af LFFA var i perioden 20. – 24. maj 2018 på en vellykket studietur til London, hvor der
blev aflagt besøg i Old Bailey, Royal Courts of Justice, Wood Green Crown Court, UK Supreme Court, Parliament, Law Society, The Bar Council og Danmarks Ambassade.
Foreningen har også afholdt kursus (8 lektioner) 23.3.19 i Svendborg.

Fordeling af udvalg

Advokatrådets strafferetsudvalg (KB)
Strafferetsplejeudvalget (Jakob Lund Poulsen)
Domstolenes Samarbejdsforum (KM og HR)
Kontaktudvalgsmøde med Rigsadvokaten (KM)
Kontaktudvalgsmøde med Højesteret (KM)
Justitsministeriets Specialudvalg (PT)
Nationalt kontaktforum (retsmedicinske ydelser mm.) (PT)

Bestyrelsens og sekretærens deltagelse i møder på foreningens vegne
2017:
5.4.

Domstolenes Samarbejdsudvalg, KM

20.4.

Højesteret, KM

28.4

Møde med landsretspræsidenterne, KM

1.5.

KM deltog i telefonmøde med Sysette Vinding Kruse og Torben Jensen.

3.5.

KM deltog i møde med Retsudvalget

10.5

KM om adgangskontrol i retterne

11.5.

KM i Advokatsamfundet

8.7.

KM holdt oplæg på ”Strafferetskonferencen” vedr. forholdene omkring advokaters besøg af
klienter i fængsler samt digitaliseringen af straffesager

9.7.

KM holdt oplæg ved Øst-dommermødet

26.6

KM og PT deltog i møde med Danske Advokater

27.6

HR har deltaget i møde om digitale hovedforhandlinger i Østre Landsret

27.6

PT deltog i møde i Nationalt kontaktforum i Rigspolitiet

28.8.

HR deltog i møde vedr. afvikling af hovedforhandlinger i ankesager, der skal køre digitalt

7.9.

KM været til møde hos Rigsadvokaten vedr. tilrettelæggelse af anklagerfaglig dag

11.9.

HR deltog i møder vedr. afvikling af hovedforhandlinger i ankesager, der skal køre digitalt

27.9.

PT og KM har deltaget i møde med Ernst & Young vedr. undersøgelse af arbejdsgange i
forbindelse med tilkendelse af forsvarersalær

29.9.

Høpner deltog i møde i Domstolsstyrelsen vedr. digital behandling af straffesager

29.9.

KM holdt oplæg ved Anklagerfaglig dag i Aarhus

15.11.

HR og KM deltog i møde i Østre Landsret med begge landsretspræsidenter om kommende
salærtakster

29.11.

PT deltog i møde i Nationalt kontaktforum

8.12.

KM deltog i møde i Domstolsstyrelsen

2018:
8.1.

KM deltog i møde i Institut for Menneskerettigheder vedr. ungdomskriminalitetsnævn

8.1.

KM og HR deltog i møde i JM

30.1.

PT mødte på vegne af LFFA hos Translatørforeningen (Symposium)

5.2.

HR deltog i møde i landsretten om digitale ankesager

X.2.

KM og HR deltog i møde i JM

16.3.

HR og KM deltog i møde med Thorkild Fogde og Lykke Sørensen, Kriminalforsorgen

19.3.

HR og KM deltog i møde i Justitsministeriet – fororientering om advokatregulering

1.5.

KM, kontaktudvalgsmøde i Højesteret

25.5.

Hougaard holdt oplæg ved jysk dommermøde

30.5.

KM holdt oplæg ved JUC strafferetskonference

11.6.

Hougaard, Folketingets ombudsmand

13.6.

PT, Nationalt Kontaktforum, Rigspolitiet

17.8

Høpner: Workshop hos domstolene

25.9

PT: Retsgenetisk Afdeling, Bo Thisted Simonsen

4.10.

KM og HR deltog i ”hilse-på-møde” med den nye rigsadvokat Jan Reckendorff

5.10.

HR deltog i Ekspertpanelet på voldtægtsområdet nedsat af JM

11.10.

PT deltog i møde i Domstolenes Samarbejdsforum

29.10.

KM holdt indlæg i Juridisk Forening om objektivitetsprincippet

20.11.

KM deltog i møde om den kommende tolkeordning hos Rigspolitiet

28.11.

KM deltog i møde med JM om antagelse af beneficerede advokater

28.11.

KM deltog i møde med konsulentfirmaet Implement om besøgsforholdene i Vestre Fængsel

3.12.

HR deltog i møde i Justitsministeriets ekspertgruppe vedr. voldtægt

19.12.

KM deltog i møde med familieretsadvokaternes formand Anne Broksø vedr. møderet for
landsret og fuldmægtiges adgang til at møde i retten i straffesager

21.12.

KM deltog i møde med Thorkild Foged om besøgsforhold i fængsler

2019:
8.1.

HR mødte i Justitsministeriets ekspertgruppe om voldtægt

22.1.

KM deltog i møde i Vestre Fængsel om besøgsforhold i fængsler

30.1.

HR mødte i Justitsministeriets ekspertgruppe om voldtægt

Hjemmeside
Hjemmesiden www.lffa.dk blev sat i drift i slutningen af 2014. Landsforeningens tidligere hjemmeside
under Danske Advokater er nedlagt.
Adgang til www.lffa.dk’s lukkede del sker ved at klikke på ”log ind” i øverste højre hjørne af hjemmesiden.
Herefter trykkes på ”glemt adgangskode”. Indtast mailadresse hvorefter kodeord tilsendes. Herefter er der
bl.a. adgang til Meddelelser fra 1998 og frem.
På hjemmesidens åbne del findes funktionen ”Find en forsvarsadvokat”. Rettelser i forbindelse med fx
adresseændring kan mailes til tsh@danskeadvokater.dk. Der kan nu (som noget nyt) stå anført både
hovednummer og mobilnummer på den enkelte advokat.

Henvendelse fra medlemmerne
Foreningens medlemmer retter løbende telefonisk eller skriftlig henvendelse til bestyrelsen og foreningens
sekretariat.

Mere principielle spørgsmål drøftes på foreningens bestyrelsesmøder og er blevet besvaret i tilknytning
hertil.

Høringer
Der er et betydeligt arbejde for bestyrelsen og sekretariatet i at besvare høringer – eller tage stilling til om
en høring ikke behøver at blive besvaret.
Høringssvarene bliver løbende optrykt i Meddelelser.
På foreningens hjemmeside er det muligt for pressen og andre interesserede at se foreningens seneste
høringssvar (http://www.lffa.dk/hoeringssvar)

GDPR
LFFA har på foreningens hjemmeside ( http://www.lffa.dk/gdpr ) lavet en beskrivelse af foreningens
behandling af oplysningerne om medlemmerne.

Samarbejde med Danske Advokater
Landsforeningens Meddelelser udsendes fortsat med bistand fra Danske Advokater, ligesom Danske
Advokater bistår med driften af hjemmesiden www.lffa.dk herunder medlemsfortegnelse.

Twitter
Foreningen har 22.9.16 oprettet en profil (https://twitter.com/LFFAforsvarsadv )
Den har stort set ikke været i brug.

Deltagerliste
(alfabetisk efter fornavn)
Allan Vistisen
Anders Boelskifte

Anders Németh
Anders Roed
Anders Skovholm
Andreas Bruun
Andro Vrlic
Asger Bagge-Jørgensen
Bettina Antitsch Mortensen
Birgitte Kirkegaard
Bjarne Frøberg
Bjarne Rasmussen
Bjørn Caning
Camilla Puggaard
Carsten Fentz
Carsten Halle
Carsten Højer
Casper Andreasen
Charlotte Engelbrecht
Charlotte Krarup
Charlotte Løfberg
Charlotte Møller Larsen
Daniel Rosenkilde
David Francis Lublin
David N.-Wulff
Dominika Sylwia Prokop
Gert Dyrn
Gitte Juul
Gunnar Homann
Hannah Krog
Hanne Rahbæk
Hanne Reumert
Hans Henrik Wurlitzer
Helle Vibeke Paulsen
Henrik Dupont Jørgensen
Henrik Feldt-Rasmussen
Henrik Hougaard
Henrik Perregaard
Henrik Stagetorn
Jacob Goldschmidt
Jakob Buch Jepsen
Jakob S. Arrevad
Jane Ranum
Jens Bruhn-Petersen
Jeppe Søndergaard
Jess Lykke Gregersen
Jørgen Lange
Karin Svenningsen
Karina Schmidt
Katrine Gottlieb
Keld Astrup Sørensen
Kim Bagge

Kjeld Christensen
Knud Vedelsby
Kristian Mølgaard
Kåre Pihlmann
Lars Nauheimer
Lasse Martin Dueholm
Lene Brinch Sørensen
Lene Østerberg
Linda Christensen
Linda Hebo Lange
Lone Refshammer
Luise Høj
Mads Krarup
Marcus Rey
Mette Grith Stage
Mette Lund Thomsen
Michael Harms
Michael Steffensen
Mikael Skjødt
Mikkel Cramer
Mikkel Holm Nielsen
Mikkel Nielsen
Mira Tøfting
Mogens Bjerggaard
Morten Wosylus Kamp
Niclas Turan Kandemir
Nicolai Berg
Niels Lyhne
niels rex
Nina Lassen
Ole Kjær
Ole Larsen
Ole Olsen
Peter Bang-Olsen
Peter Christiansen
Peter Kragh
Peter la Cour
Peter Trudsø
Peter Ølholm
Rasmus Amandusson
Roger Kopp Pedersen
Sigurd Trolle
Steen Djurtoft
Steen Henriksson
Stefan Jakobsen
Stine Gry Johannessen
Susan Jørgensen
Susanne Bundgaard Geil
Susanne Rasmussen
Sysette Vinding Kruse

Søren Bech
Søren Beckermann
Søren Eriksen
Thomas Brædder
Thorkild Høyer
Torben Groth Madsen
Trine Nytrup
Troels Lind Pedersen
Uffe Grønfeldt
Ulla Degnegaard
Ulrik Sjølin
Vilhelm Dickmeiss

Endnu ikke tilmeldt?
Deltagelse i dette arrangement er udelukkende for medlemmer af LFFA.
Der er enkelte ledige pladser.
Der er følgende valgmuligheder:
Fredag - søndag, alt inkl.

5.000 kr. med tillæg af moms

Lørdag - søndag, inkl. kursus, festmiddag, overnatning

4.000 kr. med tillæg af moms

Lørdag - kursus og festmiddag (ingen overnatning)

3.500 kr. med tillæg af moms

Lørdag - kursus inkl. morgenmad og frokost

2.500 kr. med tillæg af moms

Søndag - generalforsamling inkl. morgenmad

0 kr.

Tilmelding sker ved at anføre navn og mailadresse på doodlen og sætte kryds i eet af felterne.
Nogle dage efter tilmeldingen fremsendes en faktura på mail med kort betalingsfrist.
Det er ikke muligt at få penge retur efter betaling.
https://doodle.com/poll/86r7d93nc347rhyc

