
 

 
Program for Seminar og generalforsamling 2020 

  
Torsdag den 12. november til lørdag den 14. november 2020 på 

Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart 
 
 
 
COVID-19 
Gennemførelsen af arrangementet afhænger af udviklingen i corona-pandemien. Der må således desværre 
tages forbehold for at aflyse arrangementet eller for at begrænse antallet af deltagere efter bestyrelsens 
skøn. I så fald vil de tilmeldte få tilbagebetalt tilmeldingsgebyret. 
 
 

Program: 
 
TORSDAG 
  
18.30 – 19.00                       Ankomst – juice, frugt, snacks 
  
19.00 – 20.30                       ”Spot en løgner” v/ Mikkel Severin  
 

Bliver du fortalt sandheden, eller skjuler folk information fra dig? Hvad 
fortæller din stemmeføring? Hvad fortæller dine sætningskonstruktioner? 
Hvad fortæller dit ansigt? Mikkel Severin er Danmarks førende Mind Control 
ekspert og rådgiver organisationer om emotionel intelligens med 
udgangspunkt i sine teknikker. Til oplægget vil Mikkel Severin fokusere på, 
hvordan vi som advokater kan validere folks udsagn, spotte løgne og få folk til 
at dele information. Derudover vil han fortælle, hvordan teknikkerne er direkte 
brugbare i forhandlinger, klientinteraktioner og ikke mindst i ledelse. 

   
20.30                                  Let aftenbuffet/hyggeligt samvær 
  
FREDAG 
  
9.30 – 10.00                          Ankomst – kaffebuffet mv. 
  
10.00 – 10.15                          Velkomst, formandens beretning v/ formanden 
  
10.15 – 11.15                           Workshop 1. runde - én valgmulighed blandt fire følgende: 
  

I) Forældelse og passivitet v/ advokat Jørgen Vinding, 
NorrbomVinding og advokat Ann-Beth Kirkegaard, FH 

II) Indmeldelse i arbejdsgiverforeninger og tilpasningsforhandlinger  
v/ advokat Helge Werner, DA, advokat Peter Nisbeth, FH, advokat 
Jesper Hermann, CO-Industri og advokat Lars Bruhn, DI  

III) Ytringsfrihed og sociale medier, herunder persondata herunder 
behandling af personoplysninger v/ advokat og Senior Data Privacy 



 

Officer Christoffer Lambert-Züberlein, LEO Pharma A/S, og advokat 
María Muñiz Auken, FH 

IV) Nyt fra EU-domstolen – få udvalgte sager v/advokat Jacob Sand, 
GorrissenFederspiel og advokat Rune Asmussen, FH 

  
11.15 – 11.30                               Pause 
  
 
11.30 – 12.30                            Workshop 2. runde – én valgmulighed blandt ovenstående fire muligheder 

under 1. workshop-runde 
  
12.30 – 13.30                        Frokost 
  
13.30 – 14.30                         Arbejdsvilkårsdirektivet v/lektor, ph.d. Natalie Videbæk Munkholm, Aarhus 

Universitet 
  
14.30 – 14.45                          Pause 
  
14.45 – 15.45                           Det ansættelses- og arbejdsretlige år, der gik v/professor Jens Kristiansen, 

Københavns Universitet 
  
15.45 – 16.00                          Pause 
  
16.00 – 17.00                   Champagne og uddeling af Talentprisen af Yngre Ansættelsesadvokater 

v/Christoffer Lambert-Züberlein og uddeling af H.G. Carlsen Prisen v/ fhv. 
højesteretsdommer Børge Dahl og indlæg fra H.G. Carlsen prisvinderen. 

  
17.00 – 18.15                   Pause til omklædning og afslapning (det er nødvendigt med mere end en 

times pause af hensyn til Comwell-beboerne) 
  
18.15 – 18.45                         Velkomstdrinks 
  
18.45 – 22.00                            Festmiddag 
  
22.00 – 02.00                           Festen fortsætter med dans og bar 
  
   
LØRDAG 
  
09.00 – 11.00                        Morgensang, brunch og generalforsamling 
  
 
 


