År 2010, den 22. april afholdtes den 26. ordinære generalforsamling i Det Danske selskab for Byggeret hos
Plesner, Amerika Plads 37, 2100 København Ø.

Dagsordenen for generalforsamlingen var i overensstemmelse med vedtægternes § 4, stk. 2.

Formanden, direktør Lars Ole Hansen bød velkommen.

Ad pkt. 1.

Advokat Jens Jordahn valgtes til dirigent og konstaterede, at det trods en mangeårig tradition for det
modsatte igen i år var lykkedes at indkalde i overensstemmelse med 3 ugers fristen i vedtægternes § 4, stk.
1. Dirigenten konstaterede derfor med generalforsamlingens samtykke, at generalforsamlingen var lovlig.

Ad pkt. 2.

Selskabets formand Lars Ole Hansen aflagde en kort beretning om selskabets aktiviteter fra den sidste
generalforsamling og indtil dato. Bestyrelsens beretning blev godkendt.

Ad pkt. 3.

Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger til det fremlagte regnskab. Det var der ikke. Regnskabet blev
enstemmigt godkendt.

Ad pkt. 4.

Bestyrelsen foreslog, at der for 2011 fastsættes uændret kontingent kr. 100,00 for personligt medlemskab
og kr. 1.000,00 for selskaber og institutioner.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad pkt. 5.

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:

Mogens Hansen
Torsten Iversen
Asbjørn Jensen

Alle genopstillede og blev genvalgt.

Herudover udtrådte Jens Jordahn ekstraordinært og Peter Wengler-Jørgensen indtrådte som sekretær for
den resterende 1-årige periode.
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Ad pkt. 6.

Til revisor valgtes:

Revisionsfirmaet Grant Thornton (statsaut. revisor Stine Grothen)

Ad pkt. 7.

Bestyrelsen fremsatte forslag om ændring af vedtægterne:

a) Cand. merc. jur. skal kunne blive medlemmer, hvorfor § 3, stk. 1, bliver sålydende:

"Som personlige medlemmer kan optages enhver som har juridisk embedseksamen fra en højere
undervisningsinstitution."

b) Indkaldelse til arrangementer og generalforsamling skal ske elektronisk, hvorefter § 4, stk. 1, 3.
punktum, bliver sålydende:

"Indkaldelse til generalforsamling sker på bestyrelsens foranledning ved fremsendelse af email til den af det
enkelte medlem senest oplyste emailadresse med mindst 3 ugers varsel."

Ændringerne blev vedtaget enstemmigt af generalforsamlingen.

-0Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet.

Formanden takkede dirigenten for myndig ledelse af generalforsamlingen og benyttede samtidig lejligheden
til at takke Jens Jordahn for sin store indsats for selskabet fra efteråret 1981 og som medlem af bestyrelsen
fra april 1991, ikke mindst i forbindelse med afviklingen af arrangementerne med 10 og 25 års jubilæum i
1984 og 2009.

Således passeret.
Som dirigent:

................
Jens Jordahn
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Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

På valg i 2011:

Claus H. Pedersen
Poul Thorup
Peter Wengler-Jørgensen
Hans Lykke Hansen

På valg i 2012:

Ole Hansen
Peter Andersen
Lars Ole Hansen
Jørgen Egholm

På valg i 2013:

Mogens Hansen
Torsten Iversen
Asbjørn Jensen
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