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Formandens beretning 
 

Jeg vil gerne byde jer alle velkommen til generalforsamlingen 2017 i Dansk Forening for 

Statsstøtteret.  

 

Fra starten har der været god støtte og interesse for vore forening, og vi har efterhånden fået godt fat 

i folk, der har et godt kendskab til statsstøttereglerne og erfaring med statsstøttesager. Men ligeså 

vigtigt er det, at foreningen også rammer og favner folk, der ikke tidligere har haft berøring med 

statsstøtteområdet, og at vi udveksler viden og lærer af hinanden. Det oplever jeg som formand og 

det understreger, at vi med foreningen har imødekommet behovet for et dedikeret og engageret 

forum for statsstøtte i Danmark. Det kan vi være stolte af. 

 

Vi arbejder løbende på at gøre foreningen endnu bedre, og hører derfor meget gerne forslag fra 

medlemmerne.  

 

Året der gik 

Foreningen har som målsætning at holde mindst 4 medlemsarrangementer om året. Vi har i 2016 og 

2017 holdt følgende medlemsmøder: 

 

 29. marts 2016 "Støtte af lokal karakter – hvordan kan sådan støtte ydes uden der vurderes at 

være samhandelspåvirkning og støtten dermed falder uden for statsstøttebegrebet i TEUF art. 

107 stk. 1” hos Erhvervsministeriet. 

 15. juni 2016 ”Kommissionens nye statsstøttemeddelelse Notion of aid" hos Dansk Industri med 

indlæg fra bl.a. Felix Schulyok, DG COMP. 

 20. september 2016 ”State aid, taxation and the energy sector” hos Kammeradvokaten i 

samarbejde med Kammeradvokaten og Århus Universitet.  

 8. november 2016 ”Nyt fra EU-statsstøtteretten” hos Kammeradvokaten i samarbejde med 

Dansk Forening for Europaret medlemsmøde.  

 

 13. marts 2017 ”Statsstøttereglerne set fra støttemodtagerens side” hos Nielsen & Nørager. 

 

Tak for god opbakning til møderne, god spørgelyst og stor tak til værterne for at lægge lokaler til.  

 

Hvad er der i pipelinen? 

 Senere i dag medlemsmøde om ”Gruppefritagelsesforordningen” her hos Kammeradvokaten. 

 To kommende medlemsmøder i efteråret 2017. Detaljer udmeldes senere.  

 

Hvordan ser økonomien ud? 

Vi opererer med tre kontingent kategorier: firmamedlemsskab (1.500 kr./år), enkelt person (300 

kr./år) og studerende (100 kr./år). I 2016 var der 38 firmamedlemsskaber og 18 enkelt 

medlemskaber. 

 

Regnskabsåret følger kalenderåret. I 2016 havde vi kontingentindtægter for 60.000 kr. Årets resultat 

for 2016 viser et overskud på 34.559 kr. Foreningens formue i banken pr. 1. maj 2017 er ca. 128.500 

kr. Bestyrelsen finder, at foreningens økonomi er solid, og foreslår derfor på denne 

generalforsamling, at 2018 bliver kontingentfrit år for både eksisterende og nye medlemmer.  

 

Hermed er jeg nået til slutningen af formandens beretning. Tak for et godt statsstøtteår til 

medlemmer, bestyrelsen og alle der er engagerede i statsstøttespørgsmålet.  

 

Med disse ord, er der nogen, der har spørgsmål eller bemærkninger til beretningen? 


