
 

 

 

Program 

for 

Seminar og Generalforsamling 

 

 

Fredag den 12. november og lørdag den 13. november 2010 

på Sørup Herregård, 

Sørupvej 26, 4100 Ringsted 

 
 

Fredag den 12. november 

 
Kl. 09.30 – 10.00  Ankomst – Kaffebuffet med brød, juice & frugt 

 
Kl. 10.00 – 10.10  Velkomst v/ foreningens formand Jacob Goldschmidt 

 
Kl. 10.10 – 12.00 SOCIALE MEDIER PÅ ARBEJDSPLADSEN 

De sociale mediers massive indtog på de danske arbejdspladser har aktu-

aliseret såvel nye som klassiske ansættelsesretlige problemstillinger, her-

under rækkevidden af arbejdsgiverens ledelsesret (privatliv/arbejdsliv), 

medarbejderens pligter (loyalitetspligt, decorum, tavshedspligt, markeds-

føringsloven), medarbejderes ytringsfrihed, arbejdsgiverens kontrol samt 

persondataloven. Der sættes fokus på de nævnte problemstillinger i kon-

teksten, hvad må arbejdsgiveren og medarbejderen før, under og efter 

ansættelsen samt ved ansættelsens ophør. Herefter vil HP's kommunika-

tionschef, Henrik Kirkeskov komme med deres bud på den gode politik for 

sociale medier. Seancen afsluttes med en paneldebat om de centrale di-

lemmaer.  

Oplægsholdere og/eller paneldeltagere:  

Advokat Jeppe Høyer Jørgensen, MAQS Law Firm 

Advokat Helene Amsinck, Kromann Reumert  

Advokat Jacob Goldschmidt, Elmer & Partnere 

Advokat Tommy Angermair, Kromann Reumert 

Kommunikationschef, Henrik Kirkeskov, HP Danmark 

 

Kl. 12.00 – 13.00 FROKOST 



Kl. 13.00 – 15.00 WORK SHOPs 

 Sygdom og lægeerklæringer 

Sidste efterår blev der indført nye lægeerklæringer, hvorefter der straks 

opstod tvivl om, hvorvidt arbejdsgiverne kunne bede om andet end den 

nye mulighedserklæring, eller om der også kunne udstedes friattester. Vi 

tager temperaturen på, hvad status er i dag, efter at der har været ind-

gående forhandlinger mellem Beskæftigelsesministeriet, Lægeforeningen 

og arbejdsmarkedets parter. Vi ser også på hvilke sanktionsmuligheder 

virksomhederne har, hvis medarbejderen ikke afleverer den ønskede læ-

geerklæring. Endelig ser vi på, hvordan vi som rådgivere håndterer 120-

dages reglen og deltidssygdom. Der har efterhånden udviklet sig flere 

skoler på, hvordan f.eks. weekender tæller med.  Vi mangler stadig Høje-

sterets stillingstagen til dette problem, der ikke bliver mindre, efterhån-

den som antallet af deltids sygemeldinger stiger. 

Oplægsholdere:  

Overlæge Kenneth Kibsgård, medlem af Lægeforeningens attestudvalg 

Advokat Charlotte Vester, underdirektør Dansk Erhverv 

Advokat Rune Asmussen, juridisk sekretariat 3f 

 

Forskelsbehandling på grund af alder 

Status på retspraksis, herunder EU-domstolens seneste praksis om den 

direkte anvendelighed af forbuddet mod forskelsbehandling på grund af 

alder, EU-domstolens dom om funktionærlovens § 2a, de ved de danske 

domstole verserende sager om anvendelsen af pligtmæssige fratrædel-

sesaldre i individuelle ansættelseskontrakter og kollektive overenskom-

ster og den nu ved Højesteret verserende sag om undtagelsen i forskels-

behandlingslovens § 5a, stk. 5 om beskyttelsen af unge medarbejdere 

under 18 år. Vi følger op på det velbesøgte arrangement om samme em-

ne tidligere på året i Dansk Forening for Arbejdsret. 

 

Oplægsholdere: 

Advokat Peter Breum, Elmer & Partnere,  

Advokat Niels Banke, Kammeradvokaten, 

Advokat Kim Schioldann, IDA 

Advokat Yvonne Frederiksen, Norrbom Vinding 

 

 

 

 



 Lønbegreb og Sædvane 
 

Højesteret afsagde den 15. oktober 2010 9 domme om ansattes krav på 

medarbejderaktier i den finansielle sektor. Hvad gik dommene egentlig ud 

på og hvilke overvejelser giver det anledning til i relation til forståelsen af 

det generelle lønbegreb i ansættelsesretten og til forståelsen af hvornår 

der er indgået en aftale om ydelser omfattet af Funktionærlovens § 17 a. 

 
 Oplægsholdere: 

 Advokat Jacob Goldschmidt, Elmer & Partnere, gennemgår dommene med 

udgangspunkt i domstekst og hvad parterne gjorde gældende. 

 Advokat Arvid Andersen, Schebye Jacobsen og 

 Advokat Erik Wendelboe Christiansen, Horten 

 vil komme med deres bud på rækkevidden og lægge op til debat.  

 
 
Kl. 15.00 – 15.30 KAFFEBUFFET MED KAGE, JUICE & FRUGT 

 
Kl. 15.30 – 17.30 H.G. Carlsen Prisen uddeles for første gang. Alt er på plads til den 

 spændende afsløring af, hvem prisen tildeles og der forelæses i tilknyt-

ning hertil om et emne indenfor ansættelsesretten.  

 

17.30 – 19.00 Networking og omklædning 

 
Kl. 19.00 MIDDAG 

 
Kl. 22.00 MUSIK  

 
 
Lørdag den 13. november: 
 
Kl. 09.00-11.00 Generalforsamling 

 

Foreløbig dagsorden i henhold til vedtægterne 
 
1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Forelæggelse samt godkendelse af regnskab og budget. 

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

5. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

6. Foreningens aktiviteter 2011 - Opfølgning på drøftelser på sidste års generalforsamling 

7. Indkomne forslag. 

8. Eventuelt. 
 
 
 



Ad punkt 4: 

Valg af medlemmer til bestyrelsen 
 
Bestyrelsen ser således ud: 

Yvonne Frederiksen 

Jacob Goldschmidt 

Helle Nøhr Larsen 

Helene Amsinck 

Mette Klingsten 

Asger Tue Pedersen 

Arvid Andersen 

Mads Krarup 

Lene Court-Payen 

 
Følgende er på valg: 

Mads Krarup (genopstiller) 

Arvid Andersen (ønsker ikke at genopstille) 

Mette Klingsten (ønsker ikke at genopstille) 

Asger Tue Pedersen (ønsker ikke at genopstille) 
 



*************************************************************************** 

Godskrivning af kursuslektioner: 

Arrangementet vil kunne godskrives med 7 kursuslektioner i henhold til de nye regler om 

efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige, hvor alle inden for en periode på 3 år, 

skal have deltaget i mindst 54 lektioners efteruddannelse af betydning for advokaterhvervet. 

Foreningen vil sørge for udstedelse og udlevering af kursusbevis efter arrangementet. 

 
*************************************************************************** 

 
Bindende tilmelding sendes til Connie Amsgård på fax: 33 43 70 01 eller pr. e-mail: 

cam@danskeadvokater.dk snarest muligt. 

 

Pris: 

 
Ja, jeg vil gerne deltage i hele seminaret med overnatning: 

 
 (     )  Advokat     3.000,00 kr. 

 (     )  Advokatfuldmægtig    2.500,00 kr. 

 
Ja, jeg vil gerne deltage i seminaret samt den efterfølgende middag 

og fest, men uden overnatning: 

 
 (     )  Advokat     2.200,00 kr. 

 (     )  Advokatfuldmægtig    1.700,00 kr. 

 

Ja, jeg deltager kun i seminaret uden middag og overnatning: 

 
 (     )  Advokat     1.500,00 kr. 

 (     )  Advokatfuldmægtig    1.000,00 kr. 

 
 
Alle priser er ekskl. moms og bindende tilmelding. 

 
 
Navn: 

___________________________________________________________________________ 
 
Firmastempel: 

 

 

HUSK at seminaret kun er for medlemmer af foreningen. Indmeldelse kan ske ved at sende en 

mail til Connie Amsgård på forening@danskeadvokater.dk. Et medlemskab er personligt og 

koster kr. 1.000 årligt ekskl. moms. 


