
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 

 
FORENINGER 

 – med fokus på almene (ideelle) foreninger 
I ”Forenings-Danmark” udføres både det praktiske og 
det organisatoriske arbejde ofte af frivillige uden 
formelle kompetencer eller erfaring i forhold til ledelse 
og drift. Der påhviler disse, og ikke mindst de 
bestyrelsesvalgte af dem, et ikke ubetydeligt ansvar. 
 
På dette tema-møde sættes fokus på grundlæggende juridiske 
spørgsmål i tilknytning til almindelige/ideelle foreninger såsom: 

 Hvad er en forening i juridisk henseende? 

 Stiftelse, fusion, spaltning, ophør og anden ændring af 

foreningen, 

 Medlemsforhold, herunder blandt andet 

o rettigheder og pligter,  

o udmeldelse, eksklusion 

 Foreningens ledelse, herunder regler og den praktiske 

tilrettelæggelse af arbejdet 

o på generalforsamlingen,  

o i bestyrelsen 

 Regnskab og evt. revision 

 Moms og skat 

 Forsikring 

 Persondataforhold 

 Ansvar 

o for foreningen 

o for bestyrelsen 

o for bestyrelsesmedlemmer 

Som supplement til dette temamøde kan tilbydes skræddersyede og 
individuelle udviklings-/coachingforløb. 

 
Målgruppen: Bestyrelsesmedlemmer i almene/ideelle foreninger 
– men alle er velkomne. 
 
Sted: Advokatfirmaet Søgaard, Christiansgade 7A 1 tv, 7800 
Skive. 
 
Tid: HOLD 1: 20. maj 2017 kl. 09.00-12.00. 
HOLD 2: 14. november 2017 kl. 18.30-21.30.  
 
Tilmelding: Deltagelse koster kr. 500,00 inkl. moms. Tilmelding 
senest hhv. 1. maj 2017 (hold 1) eller 24. oktober 2017 (hold 2) 
på gs@soegaard-jura.dk. 
 

 
 

www.soegaard-jura.dk 
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Tlf. + 45 20 48 22 17 
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