
 

 

 

PROGRAM TIL DANSKE FAMILIEADVOKATERS EFTERÅRSMØDE 

Hindsgavl Slot i Middelfart 

 

 

Torsdag den 27. oktober 2022: - kun for ungenetværket 

TIDSPUNKT EMNE UNDERVISERE 

18.00 – 19.00 Sandwich og netværkssnak 

 

 

19.00 – 21.00 

Inkl. en pause 

undervejs 

Arrangement for ungenetværket: 

 

Emnet er den gode hovedforhand-

ling. 

 

Oplæg fra to erfarne familieadvoka-

ter, til bl.a. en peptalk om hvordan 

jeg er en dygtig familieadvokat og 

begår mig godt i retten. 

Advokaterne Lone Brandenborg og Ka-

ren Marie Jespersen  

 

Vilkår for ungenetværksdeltagerne 

For at deltage i netværksarrangementet, skal man opfylde følgende vilkår: 

 

• Være advokatfuldmægtig som arbejder inden for familie- og arveret 

eller 

• Være advokat med max. 5-7 års erfaringer inden for familie- og arveret. 
 

Fredag den 28. oktober 2022: 

TIDSPUNKT EMNE UNDERVISERE 

09.30 – 10.00 Morgenmad og registrering 

 

 

10.00 – 10.10 Velkommen og morgensang 

 

Formand Anne Broksø 

10.10 – 11.00 Nyheder indenfor familieretten  Advokat Charlotte Snorre Beck, Njord 

11.00 – 11.15 Pause  

11.15 – 12.15 

 

Håndtering af vanskelige aktiver: 

Kryptovaluta 

Advokat Payam Samarghandi,  

Samar Law Advokatanpartsselskab 

12.15 – 13.15 Frokost  



 

 

 

Side 2 af 2 

13.15 – 15.15 

 

Håndtering af vanskelige aktiver, 

fortsat:  

Immaterielle rettigheder, incita-

mentsaflønning, aktieprogrammer 

mv. 

 

 

Anders C. Madsen, ACM Consulting ApS 

 

Anders C. Madsen har mere end 30 års 

erfaring som finansiel rådgiver med sær-

lig fokus på værdiansættelse af virksom-

heder og immaterielle aktiver.  

Anders har tidligere været partner i PwC 

og leder af deres værdiansættelsesafde-

ling, men driver idag sit eget firma med 

fokus på finansiel rådgivning.  

15.15 – 15.30 Pause  

15.30 – 17.00 Ægtefællehæftelse Lektor Eva Naur Jensen, Århus Univer-

sitet 

17.00 – 18.00 Pause og omklædning  

18.00 – 19.00 Foredrag med Karen Marie Lillelund 

 

 

19.15 - Middag, DJ og dans  

 

 

Lørdag den 29. oktober 2022: 

 

TIDSPUNKT EMNE UNDERVISERE 

09.00 – 10.00 Ordinær generalforsamling 

 

Bestyrelsen 

10.00 – 12.00 

Inkl. pause un-

der vejs. 

Faglig duel over spændende pro-

blemstillinger i ægtefælleloven 

 

Højesteretsdommer Anne Louise Bor-

mann  

Og advokat Jørgen Grønborg  

12.00 Farvel og tak for denne gang 

Take-away sandwich 

 

 

 

Der udstedes kursusbevis på 7 lektioner for fredagens program og 2 lektioner for lørdagens 

program. Der udstedes kursusbevis på 2 lektioner for torsdagens arrangement i ungenetvær-

ket. 

 

Pris for hele efterårsmøde er 4.500 kr. ekskl. moms, som er inkl. middag og overnatning. 

Pris for fredagens temadag er 3.000 kr. ekskl. moms. 

 

Husk din advokatfuldmægtig må gerne deltage i arrangementet.  

De kan deltage på lige vilkår og til samme pris som medlemmerne. 

 


