
 

 

 

PROGRAM TIL DANSKE FAMILIEADVOKATERS EFTERÅRSMØDE 

HINDSGAVL SLOT I MIDDELFART 

FREDAG DEN 25. OKTOBER 2019 og LØRDAG 26. OKTOBER 2019 
 

Fredag den 25. oktober 2019 

 

TIDSPUNKT EMNE UNDERVISERE 

9.30 Ankomst med morgenmad  

10.00-10.15 Velkomst fra formanden advokat Anne Broksø, Ret & 

Råd København 

10.15-12.30 

 

Inkl. pause undervejs 

”Best practice” i forhold til offentlige 

ægtefælleskifter. Mange medlemmer 

har tilkendegivet en uensartet behand-

ling af de offentlige ægtefælleskifter, 

hvorfor der vil være en formel gen-

nemgang af reglerne for behandlingen 

af et offentligt ægtefælleskifte 

advokat Johan Hartmann 

Stæger, BFA Law, Lyngby 

12.30-13.30 Frokost  

13.30-14.00 Præsentation af DFAs nye medlemspor-

tal og Intranet for medlemmer af DFA  

HUSK: 

Medbring din pc, tablet eller andre de-

vices, hvorpå du ønsker at kunne tilgå 

det nye Intranet. Hele dagen vil der 

være mulighed for at få teknisk bistand 

til at få til installeret Intranettet på 

jeres devices af vores tekniske hjælpe-

re. 

v/bestyrelsesmedlem Lisbeth 

Wegener, Ret & Råd Slagelse 

og Jesper Haggren fra NHL-

Data  

14.00-16.30 

 

Inkl. pause undervejs 

De selvstændige virksomhedsindehave-

re i et ægtefælleskifte – faldgrupper 

med mere fx betydningen af ejerafta-

ler(omsætningsbegrænsninger), passi-

vering af latente skattebyrde, VSO kon-

ti med videre  

Advokat Maryla Rytter 

Wróblewski, Nyborg & Rør-

dam Advokatfirma, Køben-

havn 

 PAUSE  

17.30 Inspirationsoplæg 

I et inspirerende og underholdende 

Rene Nielsen 
 



 

 

 

Side 2 af 2 

foredrag med René Nielsen får I ny 
indsigt i selvmotivation og selvledelse. 
Hvordan fastholder man sin egen moti-
vation, og hvad gør man, når man mø-
der stagnation og modvind? 
Foredraget fokuserer på, hvordan vi 
hver især påvirker de selvmotiverende 
faktorer, som dagligt spiller ind på vo-
res motivation og lyst til at tage ansvar 
– både som privatpersoner og som kol-
legaer på en arbejdsplads. 
 
Oplev et fantastisk foredrag, der blan-
der humor og alvor med faglige red-
skaber. René Nielsen tager udgangs-
punkt i sin egen usædvanlige historie, 
og for ham er intet umuligt – hvis blot 
man har den rigtige indstilling og er 
motiveret. 
 

Om: 
René Nielsen har dyrket 
idræt på topniveau og har 
vundet flere OL-medaljer. 
Han har igennem en årræk-
ke arbejdet som mentaltræ-
ner, og så er han forfatter til 
bestselleren “Halv mand – 
helt menneske”. 
Det handler om selv at tage 
ansvar, og om hvor langt vi 
kan nå, hvis vi proaktivt 
søger udviklingen. 
 

19.30 3-retters middag og efterfølgende dans 

og musik ved DJ Bryan 

 

Omkring midnat Natmad  

 

 

Lørdag den 26. oktober 2019 

 

TIDSPUNKT EMNE Undervisere 

Kl. 9.00-10.00 Generalforsamling  

Kl. 10.00-12.15 Værdifastsættelse af virksom-

heder, herunder udarbejdelse 

af vurderingstemaer m.v. 

Christian V. Petersen 

Cand.merc. MBA, ph.d. og Pro-

fessor ved Copenhagen Busi-

ness School 

Kl. 12.15 To go frokost 

 

Farvel og tak for denne 

gang 

 
 
Der udstedes kursusbevis på 6 lektioner om fredagen og 9 lektioner for begge dage. 
 
Pris for deltagelse fredag den 25. oktober 2019 er 2.000 kr. ekskl. moms. 
Pris for deltagelse i hele arrangementet inkl. middag og overnatning er 4.000 kr. ekskl. moms. 
 
Husk din advokatfuldmægtig må gerne deltage i arrangementet. De kan deltage på lige vilkår 
og til samme pris som medlemmerne. 


