
 

 

Skriftlig beretning 

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling holdt 5 møder. 

 

Der er 368 medlemmer pr. 30. oktober 2009.  

 

Fra det forløbne år fortjener følgende særlige bemærkninger: 

 

Bestyrelsesarbejdet 

Alle i bestyrelsen har deltaget aktivt i foreningens arbejde. Foreningen er kendetegnet ved et stort 

engagement, enighed om stort set alle beslutninger og en uhøjtidelig møde- og samværsform.  

 

Der går meget tid i bestyrelsen på drift og administration. Da bestyrelsesmedlemmerne gerne vil have mere 

tid til indhold, har der været fokus på effektivisering af driftsdelen ved bl.a. to tiltag:  

 

1) Ny administrationsaftale med Danske Advokater og 

2) Ansættelse af en sekretær for bestyrelsen 

 

Administrationsaftale 

Omkostningerne til administration og serviceniveauet er drøftet med Danske Advokater. I den forbindelse 

er indgået en ny administrationsaftale, hvor flere ydelser er omfattet af basisadministrationen og hvor 

prisen for ydelser i forbindelse med afholdelse af seminarer og de arbejdsopgaver, der er knyttet hertil, er 

nærmere specificeret.  

 

I den forbindelse har bestyrelsen overvejet alternativer til drift af foreningen hos Danske Advokater, men er 

nået frem til, at der ikke er noget relevant alternativ.  

 

Danske Advokaters sekretariat har bakket op omkring foreningen. Der har været visse problemer i 

forbindelse med overgang af regnskabsførelse fra Advokatsamfundet til Danske Advokater. Da først 

problemerne var identificeret, er de løst på tilfredsstillende vis.  

 

Bestyrelsen er tilfreds med resultatet og forhandlingerne med Danske Advokater om 

administrationsaftalen.  

 

Sekretær for bestyrelsen 

Ved opslag på Advojob søgte bestyrelsen en sekretær fortrinsvis blandt foreningens medlemmer. Efter at 

have gennemført ansættelsesinterview har Ansættelsesadvokater pr. 1. november 2009 ansat Niels 

Mosegaard som sekretær for foreningen.  

 

Niels Mosegaard er ansat som chefkonsulent i DJØF's sekretariat i forhandlingsafdelingen. Han har erfaring 

med tilsvarende arbejde; har været sekretær for FAAF og har store visioner for arbejdet for 

Ansættelsesadvokater.  



Niels får et årligt honorar på kr. 25.000.  

 

Blandt Niels' opgaver vil være at sikre, at hjemmesiden løbende er opdateret; at medlemmer af foreningen 

modtager de orienteringer, der er behov for; at bestyrelsesmøderne gennemføres konstruktivt og at de 

punkter, bestyrelsen skal behandle, er underbygget med nødvendigt materiale, samt i øvrigt sikre 

kontinuitet og opfølgning.  

 

Stillingen er tænkt som et supplement til og ikke som en erstatning af de arbejdsopgaver, der varetages af 

Danske Advokaters sekretariat som led i administrationsaftalen.  

 

Bestyrelsen ser frem til samarbejdet med Niels. 

 

Danske Advokater 

Samarbejdet med Danske Advokater har også i det forløbne år fyldt meget for bestyrelsen.  

 

Generalforsamlingen i 2008 viste med al tydelighed, at medlemmerne af Ansættelsesadvokater ønskede at 

sikre, at Ansættelsesadvokater kunne fortsætte med den identitet og uafhængighed af politiske interesser, 

som indtil da havde kendetegnet foreningen. Der har i bestyrelsen været enstemmig tilslutning til det 

udgangspunkt og i lyset heraf fortsatte bestyrelsen drøftelserne med Danske Advokater.  

 

Resultatet er blevet en samarbejdsaftale med Danske Advokater. Den kan ses på hjemmesiden.  

 

Indledningsvis slås fast, at Ansættelsesadvokater er en specialforening, hvis medlemmer hver især har en 

fælles interesse for et juridisk fagligt speciale. Allerede den indledende passus fastslår foreningens 

selvstændighed og plads til alle advokater med den interesse. Videre fastslås, at der er tale om en 

samarbejdsaftale.  

 

Formålet er at realisere Danske Advokaters ønske om at etablere et fagudvalg med det formål at bistå 

Danske Advokater med en styrkelse og udvikling af advokatbranchen.  

 

Der er således etableret en samarbejdsaftale, hvor der i princippet er skotter mellem de to foreninger, men 

hvor Ansættelsesadvokater forpligter sig til at bistå med nedsættelse af et fagudvalg.  

 

I første omgang var der lagt op til, at fagudvalget kunne bestå af den del af bestyrelsens medlemmer, der 

tillige opfyldte betingelserne for at være medlemmer af Danske Advokater.  

 

Efterfølgende har bestyrelsen konstateret, at der blandt bestyrelsens medlemmer ikke er ressourcer til at 

varetage denne opgave.  

 

Bestyrelsen har herefter besluttet, at fagudvalget nedsættes efter følgende retningslinier: 

 

De medlemmer af bestyrelsen i Ansættelsesadvokater, der er ansat i virksomheder, der er 

medlemmer af Danske Advokater, sammensætter et fagudvalg, der sammensættes og arbejder efter 

de retningslinjer, der er aftalt mellem Ansættelsesadvokater og Danske Advokater. Medlemmer af 

Fagudvalget skal være ejere eller ansatte i virksomheder, der er medlemmer af Danske Advokater 



og er bragt i forslag og/eller har vist interesse for arbejdet i Fagudvalget. Mindst et medlem af 

bestyrelsen i Ansættelsesadvokater skal være medlem af Fagudvalget. 

 

Der er ikke besluttet noget fast antal, idet fagudvalget selv skal være med til at beslutte antallet afhængig 

af arbejdsbyrden. Nedsættelse af et egentligt udvalg vil være en af de opgaver, den nye bestyrelse skal 

prioritere. Alle medlemmer opfordres til at bringe personer i forslag, der opfylder betingelserne og som 

måtte have lyst til at deltage i arbejdet.  

 

Fagudvalgets opgaver har indtil videre været varetaget af advokat Jacob Goldschmidt og advokat Yvonne 

Frederiksen. 

  

Det er bestyrelsens opfattelse, at de formelle rammer omkring samarbejdet med Danske Advokater 

hermed er på plads. Arbejdet vil løbende blive evalueret, men på den anden side er der behov for, at der i 

en periode arbejdes efter disse retningslinjer for at se, om der måtte vise sig uforudsete 

uhensigtsmæssigheder. 

  

Seminarer 

Bestyrelsen har igen i år afholdt tre seminarer. Søgningen har været overvældende og tilbagemeldingerne 

har også været, at deltagerne har været særdeles tilfredse med det faglige niveau og gennemførelsen af 

seminarerne.  

 

Bestyrelsen vil fortsat arbejde for, at seminarerne gennemføres på et højt fagligt niveau. Der har været 

drøftet forslag om at lave arrangementer, der mere har præg af introduktions- og opdateringsseminarer. 

Indtil videre er målet fortsat at tilstræbe et højt fagligt niveau. 

 

Bestyrelsen har regnet med samme frekvens af arrangementer i 2010 som i 2009.  

 

Bestyrelsen har til seminarer i 2010 reserveret følgende datoer: 

 

Onsdag, den 17. marts 2010 

Onsdag, den 8. september 2010 

Fredag, den 12. november 2010 med generalforsamling lørdag, den 13. november 2010 

 

Økonomi 

Foreningen kom ud af regnskabsåret 2008/2009 med en disponibel kapital på kr. 370.000.  

 

Bestyrelsen noterer med tilfredshed, at der er etableret en kapital, der muliggør et højt aktivitetsniveau 

uden risiko for foreningens økonomi, hvis et konkret arrangement skulle give underskud. 

 

Indtil videre er alle arrangementer gennemført efter budget. Bestyrelsen har indtil videre arbejdet efter, at 

alle seminarer og øvrige arrangementer skal hvile i sig selv, men vil omvendt for fremtiden ikke afstå fra at 

gennemføre arrangementer for foreningens medlemmer, hvor der kunne være risiko for, at denne 

målsætning ikke opfyldes.  

 



Bestyrelsen fremlægger et budget for generalforsamlingen, hvor økonomien for 2009/2010 ikke resulterer i 

et overskud.  

 

Kontingentet er uændret.  

 

H.G. Carlsen Prisen 

I forbindelse med generalforsamlingen sidste år introducerede bestyrelsen H.G. Carlsen Prisen.  

 

Det er en overordentlig stor glæde for bestyrelsen at kunne oplyse, at valget af den, der skal modtage H.G. 

Carlsen Prisen, foretages af følgende udvalg: 

 

Højesteretsdommer Børge Dahl 

Advokat Jørgen Boe 

Professor Jens Kristiansen 

 

Udvalget bistås af advokat Arvid Andersen. 

 

Prisen tildeles første gang i forbindelse med generalforsamlingen. 

 

 Prisen er på kr. 25.000 og tildeles for den ekstraordinære indsats på det ansættelsesretlige område af enten 

kollegial eller litterær karakter.  

 

Erfagrupper 

Det var en stor glæde for bestyrelsen at en af erfagrupperne forestod det sidste seminar. Bestyrelsen vil 

gerne arbejde videre med uddelegering af afholdelsen af seminarerne til erfagrupperne.  

 

 Videre er der tilbagemeldinger fra flere erfagrupper, der fungerer godt. Bestyrelsen vil gerne bistå med den 

fortsatte styrkelse af erfagrupperne, som er en væsentlig del af medlemskabet i foreningen.  

 

Diverse 

På generalforsamlingen vil ovenstående blive suppleret af medlemmerne af bestyrelsen, der hver vil oplyse 

om forskellige områder, der har haft fokus fra bestyrelsen.  

 

Herudover ønsker bestyrelsen igen en drøftelse af visioner for foreningen og forslag til konkrete tiltag.  

 

Endelig ser foreningen meget gerne, at der kommer konkrete forslag til, hvilke emner der skal tages op på 

seminarerne.  

 

København, den 30. oktober 2009 

 

Jacob Goldschmidt 

Formand 

 


