
Advokatbistand 
Formidling 

Analyse 
 
Erhvervsjuridisk bistand, når  

§ jura og konkret forretning ses i 
en helhed, 

§ arbejdssprog foruden dansk er 
engelsk, tysk og fransk, 

§ opgaveløsning beror på ny 
viden og forskning, og 

§ ….. uforpligtende screening 
og drøftelse før arbejdets start 
er en selvfølge. 

 
 
 

Arbejdsområder 
 
§ Virksomhed, selskab 

Etablering 
Køb, salg, omstrukturering 
Ophør 
Ledelse 

 

§ Finansierings- og kreditret 
 
§ Kontrakter 

Danske og internationale 
 

§ Koncerner 
 
§ Inkasso 
 
§ Generelle erhvervsjuridiske 

forhold 
 
§ Personskadeerstatning 

 
 
 

 
 

Bag Advokatfirmaet Søgaard står 
advokat, ph.d., HD-A, Gitte Søgaard. 

Firmaet beskæftiger sig fortrinsvis 
med danske og internationale 
erhvervsjuridiske spørgsmål. 

 
Gitte Søgaard er tillige tilknyttet 

Aalborg Universitet som adjunkt, hvor 
hun underviser og forsker fortrinsvis i 

selskabsretlige forhold, herunder 
specialet koncerner. 

 

 

TEMA-MØDE 

 

BESTYRELSESARBEJDET – 
grundlag, opgaver og ansvar 

 
Et kompetent og effektivt bestyrelsesarbejde kan ikke over-
vurderes, når det drejer sig om at udnytte virksomhedens 
udviklingspotentiale. – Desuden har bestyrelsesmedlemmer 
efter lovgivningen en række pligter, og bestyrelses-
medlemmer kan ifalde ansvar for ikke at varetage 
bestyrelseshvervet i overensstemmelse hermed. Blandt 
andet af disse grunde giver det god mening at sætte fokus 
på bestyrelsesarbejdet! 

 
På dette temamøde får deltageren viden – og inspiration til at reflektere 
over egen praksis – i forhold til blandt andet følgende spørgsmål: 

 Lovgivningens, vedtægternes, forretningsordenens og evt. 

ejeraftalers betydning for bestyrelsesarbejdet, 

 Opgave- og ansvarsfordelingen mellem generalforsamling, 

bestyrelse og direktion, 

 Bestyrelsens kontrolopgaver, 

 Bestyrelsens opgaver som inspirator, 

 Bestyrelsens varslingsfunktion, 

 Bestyrelsens arbejdsredskaber og rutiner, 

 Planlægning, gennemførelse og opfølgning på bestyrelses-

møder, 

 Bestyrelsesmedlemmers inhabilitet, 

 Lovlige og ulovlige kapitalejerlån, 

 Bestyrelsesansvaret, og 

 Medarbejderrepræsentation. 

Som supplement til dette kursus kan tilrettelægges skræddersyede og 
individuelle udviklings-/coachingforløb. 
 

Målgruppen: Bestyrelsesmedlemmer i små og mellemstore 
virksomheder – men alle er velkomne. 
 
Sted: Advokatfirmaet Søgaard, Christiansgade 7A 1 tv, 7800 
Skive. 
 
Tid: HOLD 1: den 13. juni 2017 kl. 14.00-17.00.  
HOLD 2: den 28. september 2017 kl. 1.00-17.00.  
 
Tilmelding: Deltagelse koster kr. 750,00 + moms pr. person. 
Tilmelding senest hhv. den 22. maj 2017 (hold 1), eller 1. 
september 2017 (hold 2) på gs@soegaard-jura.dk. (Begrænset 

deltagerantal). 
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