
 

 

 

PROGRAM TIL DANSKE FAMILIEADVOKATERS EFTERÅRSMØDE 

Hotel Nyborg Strand i Nyborg 

Torsdag den 22. oktober til fredag den 23. oktober 2020 

 

 

 

Torsdag den 22. oktober 2020 

På programmet kommer generationsskifte til at fylde en del. 

Igennem programmet vil man under emnet generationsskifte have fokus op en praktisk og en 

skatteretlig vinkel, forholdet til den skatteretlige del af generationsskiftet i levende live og ved 

død samt seneste retspraksis. Underviserne vil blandt andet komme ind på fx værdiansæt-

telse, hvad er der sket på afgiftsfronten i løbet af 2020, afståelsesskat, udfærdigelse af doku-

menter, skatteforbehold, bindende svar med videre. 

 
 

TIDSPUNKT EMNE UNDERVISERE 

09.30 – 10.00 Møderegistrering og morgenmad  

10.00 – 10.15 Velkomst ved begge formænd Advokat Anne Broksø 

Advokat Birgit Jordan 

10.15 – 12.00 

Pause undervejs 

Generationsskifte  Advokat Bent Ramskov 

Dahl Advokatfirma 

12.00 – 13.00 Frokost  

13.00 – 13.45 Nyheder inden for familie- og arveret 

 

Advokat Amalie Baden 

Advokaterne Sankt Knuds Torv og 

Advokat Johan Hartmann Stæger 

Fra BFA Law 

13.45 – 14.00 Pause  

14.00 – 16.00 

 

Generationsskifte  

 

Skatterådgiver Karsten Gianelli 

Fra Beierholm Statsautoriseret Re-

visionspartnerselskab 

16.00 -16.15 Pause  

16.15-17.15 DFA-generalforsamling 

Kun for DFA-medlemmer 

Bestyrelsen i Danske Familiead-

vokater 

17.15 – 18.00 Indtjekning på værelse og evt. skift af 

tøj 

 

18.00 – 19.30 Foredrag om Kommunikation  

– med humoren som forløser. 

 

 

Foredragsholder Karen-Marie 

Lillelund 

19.30 Middag   

 

  



 

 

 

Side 2 af 2 

 

Fredag den 23. oktober 2020 

 

TIDSPUNKT EMNE Undervisere 

9.00 - 10.30 Erfaringerne med fremtidsfuldmagterne 

frem til nu, og faldgruber og fælder.  

Advokat Anne Kjærhus Morten-

sen 

Fra Ret og Råd Aarhus C 

10.30 – 10.45 Pause  

10.45 – 12.30 

 

Generationsskifte  Partner Karina Hejlesen Jensen  

fra PwC’s skatteafdeling 

12.30 – 13.30 Frokost 

 

 

13.30 – 16.30 

Pause undervejs 

Faglig duel over særligt udvalgte kom-

plicerede emner inden for ægtefællelo-

ven  

 

 

Højesteretsdommer  

Anne Louise Bormann  

Fra Højesteret 

og advokat Jørgen Grønborg  

Fra Advokaterne Sankt Knuds Torv 

 
 

Der udstedes kursusbevis på 6 lektioner om torsdagen og 7 lektioner om fredagen eller i alt 13 

lektioner for begge dage, 

 

Pris for hele arrangementet er 4.000 kr. ekskl. moms (inkl. middag og overnatning). Pris for 

alene torsdagens og/eller fredagens faglige temadage er 2.000 kr. ekskl. moms. 

 

Husk din advokatfuldmægtig må gerne deltage i arrangementet. De kan deltage på lige vilkår 

og til samme pris som medlemmerne. 

 

Covid-19 

 

Under hele arrangementet vil der være: 

 

• God afstand mellem bordene i mødelokalerne 

• Der vil ikke være fællessang 

• Tallerkenanrettede måltider til frokost og middag 

• Efter middagen torsdag aften vil der ikke være dans og musik 

 

Har du symptomer på Covid-19, skal du ikke møde op og afmelde dig til lpe@danskeadvoka-

ter.dk. Se i øvrigt hotellets retningslinjer vedr. Covid-19 her. 
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