Pressemeddelelse
Dato: 3. november 2022

Ny formand for Danske Familieadvokater
Advokat og mediator Helle Brandt er netop valgt som ny formand for Danske Familieadvokater. Hun kommer med solid viden og erfaring inden for netop familieret.
Danske Familieadvokater har valgt ny formand. Det er advokat og mediator Helle
Brandt, som til daglig er advokat og partner i advokatfirmaet Advokatgruppen med
kontorer i Aarhus, Vejle og Fredericia.
Helle Brandt har 30 års erfaring som advokat. De seneste 20 år har hun primært været beskæftiget inden for specialet familieret med bl.a. skilsmisser, børnesager, testamenter, ægtepagter og dødsboer.
En store viden og dyb erfaring inden for familieret er en vigtig del af Helle Brandts fundament for at bestride posten som ny bestyrelsesformand for Danske Familieadvokater. Det er en landsdækkende forening af 265 specialiserede advokater, der rådgiver
og bistår private med løsning af juridiske spørgsmål og konflikter.
”Jeg ser frem til at stå i spidsen for Danske Familieadvokater, som er en yderst velfungerende forening bestående af medlemmer med stor specialviden inden for et vigtigt juridisk speciale. Foreningen har allerede en tæt og god dialog med en række
vigtige aktører, herunder domstolene og det politiske system. De relationer skal vi fortsætte med at styrke. Og så vil jeg arbejde for, at vi i højere grad synliggør vores viden
via sociale platforme, så den kommer endnu flere til gavn og flere får øjnene op for
vores vigtige fagområde. Også af hensyn til fremtidig rekruttering,” siger Helle Brandt.
Helle Brandt er uddannet cand. jur fra Aarhus Universitet i 1988 og har haft bestalling
som advokat siden 1992. Desuden uddannede hun sig i 2010 til mediator og har fungeret som konfliktmægler ved Vestre Landsrets retskreds gennem de seneste 10 år.
I 2003 blev Helle Brandt selvstændig advokat og partner ved Ret og Råd Sundhuset i
Horsens. Det var hun frem til 2017, hvor hun tiltrådte som advokat og partner i Advokatgruppen. Hun er tilknyttet advokatfirmaets kontor i Horsens og fungerer desuden
som bobehandler ved retten i Horsens.
Helle Brandt sidder i bestyrelsen i Advokatgruppen og har desuden været bestyrelsesmedlem i Danske Familieadvokater gennem de seneste to år. Dermed har hun et
indgående kendskab til foreningens arbejde og medlemskreds. Hun er også medlem
af flere bestyrelser og fonde i og udenfor branchen, fx i Rude Strand Højskole, NSH
Nordic A/S og Fonden Anne Marie og Mortens mindefond.

Helle Brandt afløser advokat Anne Broksø, som siden 2015 har været formand for
Danske Familieadvokater.
For yderligere oplysninger:
Helle Brandt, advokat og formand for Danske Familieadvokater, tlf.: 70 10 13 30, mail:
hhb@advokatgruppen.dk
Pressefoto af Helle Brandt kan frit benyttes af pressen i forbindelse med denne pressemeddelelse.

