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OVERSIGT OVER DIVERSE OPGAVER:  (revideret januar 2020) 
 
 
Nyere opgaver – 2011 til 2019, side 1-2.  
 
Nyere opgaver – 2009 til 2011, side 2-3.  
 

Opgaver fra 1994-2009: 
 
Etablering, drift og afvikling af virksomhed, side 3-5.  
 
Fast ejendom og anden formueret, side 5.  
 
Uddannelse, undervisning og anden udvikling, side 5-6.  

 
Forhold til offentlige myndigheder, side 6.  
 

Konfliktløsning og lignende, side 6.  
 
 

 
Nyere opgaver – 2011 til 2020:  
 
Siden maj 2011 etableret formaliseret samarbejde med mellemstort advokatkontor i det sydlige Jylland 
med henblik på løsning af løbende opgaver og sager i form af skriftligt forberedelse, udarbejdelse af 
processkrifter, tilvejebringelse af bevismateriale, tilrettelægge af bevisførelsen under hovedforhandlinger, 
iværksættelse og gennemførelse af eventuelle kæremål i forbindelse med den skriftlige forberedelse m. m. 

m. - alt sammen med bl.a. følgende materielle indhold: 
 

 En række store entrepriseretlige sager ved de almindelige domstole og ved Voldgiftsnævnet for 
Bygge- og Anlægsvirksomhed bl.a. vedrørende;  
 

o mangler ved opførelse af lagerhal,  
o mangler ved nedlægning af betongulv,  

o mangler ved tilbygning til gymnasium,  

o mangler ved opførelse af nyt handelsgymnasium,  
o mangler ved opførelse af flere større andelsboligkomplekser,  
o mangler i forbindelse med renovering af ældreboliger og plejehjem,  
o mangler ved montering af branddøre i fjernvarmeværk,  
o forberedelse af en række sager imod teglværk og bygherrer vedrørende mangler ved 

mursten, hvortil kommer en lang række sager imod projekterende arkitekter vedr. 
rådgiveransvar m. m. m.  

 
 En række store retssager ved de almindelige domstole vedrørende landbrugets forhold, herunder 

sager vedrørende mangler ved malkerobotanlæg, sager vedrørende uoverensstemmelser i 
forbindelse med sameje om større landbrugsejendomme i Østeuropa, sager vedrørende større 
gruppesøgsmål om ledelsesansvar i konkursramt svineslagteri, sager vedrørende dækning af 

skader på forsikringer i landbrugssektoren, sager vedrørende erstatning for økonomisk skade som 
følge af rådgiveransvar m. m. m.  

 
 En række andre større sager bl.a. vedrørende handler med og udlejning af entreprenørmateriel, 

større straffesager vedrørende økonomisk kriminalitet, flersproget juridisk assistance og konkret 

sagsbehandling i grænseoverskridende insolvenssager, en lang række internationale sager for både 
danske og udenlandske klienter fra bl.a. Tyskland, Rusland, Østrig, Sverige, Polen og Italien i 

samarbejde med de udenlandske advokatforbindelser, som var tilknyttet via deltagelse i årlige 
advokatnetværksseminarer siden 2011 m. m.m.  

 
 En række opgaver med ansættelsesretligt indhold herunder mange arbejdsskadesager og sager for 

den lokale 3F-afdeling vedr. fyringer, overenskomstforståelse mv.; løsning af personalemæssig uro 
i dansk datterselskab til østrigsk koncern; konkrete (rets) sager vedrørende blandt andet illoyalitet, 

ansættelseslignende medhjælpsforhold og forskellige andre opgaver.  
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Flere opgaver for tyske virksomheder med ansættelsesretligt indhold, flere opgaver med erstatningskrav 

for danske statsborgere imod skadevoldere i udlandet og flere opgaver vedrørende omsætning af fast 
ejendom, byggeretlige mangler ved dansk feriehusprojekt på Rømø, international arveret etc.  

 
Opgave for tysk advokatfirma, der for tysk datterselskab til en større dansk global koncern havde solgt en 
maskine til levnedsmiddelforarbejdning til polsk aftager, der på skrømt reklamerede over mangler kort før 
udløbet af garantifristen, - formodentlig for at få frigjort denne til likviditetsforstrækning.  
 
Opgave for dansk global koncern med produktion af brandhæmmende facader med forsøg på forhandlinger 

vedrørende overtagelse af sydtysk virksomhed.  
 
Fra august 2017 og fremefter løbende beskæftiget med en lang række meget forskellige opgaver for 
syddansk landbrugsorganisation på lokalt, regionalt, nationalt og internationalt niveau og overvejende 
opgaver med rådgivning og sagsbehandling i forbindelse med overdragelse og forpagtning af hele eller dele 
af landbrugsejendomme – lige fra hobbylandbrug til meget store svine- og kvægbedrifter.  
 

Aktiv i landsdækkende ERFA gruppe under SEGES (landbrugets centrale rådgivningsorgan) med bl.a. 
ekspropriation af fast ejendom som emne og i naturlig forlængelse heraf haft opgaver for så vidt angår 

eventuelle geneerstatninger i sammenhæng med projekter vedrørende levering af 27 stk. F-35 kampfly til 
Flyvestation  Skrydstrup, hærvejsmotorvej fra Haderslev til Give, elmaster ved Vestkysten og fra Kassø til 
den tyske grænse, opførelse af datacentre for Google og Apple ved Hjordkær og deraf følgende 
konsekvenser for afvanding, trafik, kloakering mv., etablering af vildsvinehegn ved grænsen m. m. m.  
 

Opgaver for IT firma vedrørende afskedigelse/fritstilling af medarbejder, opgaver for tyske huskøbere i 
Danmark med EU-opholdsbevis og mangelsag imod ejerskifteforsikring, rådgivning til tysk køber af 
fritidshus i Danmark inklusive ansøgning om erhvervelsestilladelse, deltagelse i konfliktmægling vedr. 
forhenværende ægtefællers fællesbodeling, opgaver med selskabsretlige ændringer og international 
samarbejdsaftale for kunder hos ovennævnte syddanske landbrugsorganisation, opkrævning af penge 
hos dansk selskab til tysk firma i h. t. legaliseret dom inklusive konkursbegæring mv.  

 
 
Nyere opgaver – 2009 til 2011:  
 
Løbende bistand og rådgivning til ledelsen af butikscenter i relation til arbejdsretlige forhold (pension, 
feriepenge, opsigelse, ansættelsesaftale, overenskomstforhold m.v.), forsikringsspørgsmål (fortolkning af 

police og betingelser vedr. vandskade, tvist omkring indgåelse af ny forsikringsaftale eller ej (aftaleret 

m.v.)), opsigelse af lejere og udtræden af aktionærer i ejerselskabet, selskabsretlig rådgivning m.v.  
 
Rådgivet automobilforhandlerforretning i anledning af tyveri af solgt motorkøretøj under transport til 
udlandet (forhandlinger med udenlandsk køber og dennes forsikringsselskab, transporterende fragtfører, 
sælgerens eget forsikringsselskab m.fl. – fortolkning af bl.a. købelov, CISG og transportret).  
 
Rådgivet tidligere direktør i større nordisk el grossist med henblik på indgåelse af eventuelle 

forhandleraftaler med tyske og skandinaviske koncerner.  
 
Rådgivet og bistået ovennævnte tysk ejede ApS (salg af træpille fyr) i forbindelse med selskabsretlige 
konsekvenser af manglende indlevering af regnskab, herunder medvirket ved rekonstruktion af kapital, 
overdragelse af aktiver og opløsning i henhold til erklæring.  
 

Bistået advokatvirksomhed med sproglig og juridisk assistance i anledning af agentretlige 
uoverensstemmelser mellem danske og tyske selskaber.  
 

Løbende bistand til advokatvirksomhed med juridisk og advokatretlig coaching af yngre jurister samt 
juridisk og kommerciel sparring. Fra foråret 2011 indgået samarbejdsaftale med henblik på en mere 
omfattende assistance af virksomheden – både internt og i relation til kundebetjening.  
 

Bistået ejendomsmæglerkæde med løbende rådgivning, herunder assistance i anledning af udstykning af 
landejendom med udbud af jorden i licitation samt efterfølgende berigtigelse af salget.  
 
Løbende bistand og rådgivning til mellemstor virksomhed med produktion og servicering af diverse kran-
sikkerhedsudstyr bl.a. vedrørende varemærkeregistrering og konkurrenceregler, udarbejdelse af 
forhandlerkontrakter og licensaftaler, medvirken i forbindelse med selskabsretlig omstrukturering (skattefri 
tilførsel af aktiver) og udvidelse af selskabskapitalen med bl.a. nye vedtægter og ejeraftale.  
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Rådgivning af franchisetager (dagligvarebutik) efter gennemgang af aftalegrundlaget.  
 

Assisteret husejer med udlejning af ejendom.  
 
Rådgivet større nordtysk entreprenør med gennemgang af diverse byggeaftaler og et omfattende 
mellemværende med SKAT i anledning af udfordringer med momsregistreringen.  
 
Rådgivet piskesmældspatient i forbindelse med en nærmere gennemgang af hændelsesforløbet i en 

tidligere erstatningssag med henblik på overvejelser i relation til en eventuel genoptagelse over for 
myndigheder eller en ansvarssag overfor tidligere rådgivere.  
 
Rådgivet forpagter af virksomhed i forbindelse med omfattende uoverensstemmelser med bortforpagteren 
og senere i forbindelse med en afvikling af virksomheden under først betalingsstandsning og der på 
følgende konkurs og gældssanering.  
 

Rådgivet malervirksomhed i forbindelse med syn og skøn via Voldgiftsnævnet for Bygge og 
Anlægsvirksomhed vedrørende af bygherren påpegede mangler ved malerentreprisen.  

 
Rådgivet nordisk forhandler af elektronisk telefon- og computerudstyr i relation til etablering af diverse nye 
butikker – både i forbindelse med indgåelse af lejeaftaler, gennemgang af et sæt fællesnordiske ejeraftaler 
(aktionæroverenskomster) og andre daglige forespørgsler.  
 

Rådgivet møbelforretning i anledning af omfattende mangler i tagkonstruktionen af tidligere erhvervet 
forretningsejendom.  
 
Rådgivet ovennævnte tysk ejede kabelnedlægningsselskab i forbindelse med ændring af vedtægter 
(ledelsesfuldmagt til ekstraordinær udbytteudlodning) og sidenhen afvikling af selskabet i en solvent 
likvidation.  

 
Rådgivet lodsejer i anledning af jernbaneselskabs uberettigede benyttelse af grund i anledning af 
sporarbejder.  
 
Behandlet dødsbo med værdipapirer og diverse forsikringsordninger.  
 

Løbende juridisk og kommerciel bistand og rådgivning til række af ventureselskaber, herunder vedrørende 

selskabsretlige forhold m.v., udarbejdelse af forhandlerkontrakt og salgs- og leveringsbetingelser på 
engelsk til global brug, rådgivning vedrørende konkurrenceretlige forhold og markedsføringslovens regler 
m.v.  
 
Løbende juridisk og kommerciel bistand til virksomhed med salg af byggematerialer, herunder vedrørende 
konkurrenceretlige forhold og markedsføringslovens regler, overdragelse af fast ejendom, overgang af 
ejerandele i selskabet m.v.  

 
Assisteret virksomhedskoncern med udlejningsvirksomhed i forbindelse med koncerninterne handler.  
 
Rejst krav og ført sag for dansk forbrugerkøber af motorkøretøj i Tyskland med henblik på at få dom for 
erstatning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen efter danske regler og i henhold til gældende 
internationale konventioner.  

 
Rejst krav om erstatning for dansk skiturist efter tilskadekomst under skiferie som følge af hotellets 
mangelfulde snerydning.  

 
Rådgivet og assisteret tyske lønmodtagere i Danmark i anledning af mellemværender med SKAT angående 
dels motorkøretøjer på tyske nummerplader og almindelige skatteretlige problemstillinger.  
 

Rådgivet og assisteret i forbindelse med indgivelse af ansøgning om værgemål til Statsforvaltningen og 
sidenhen påklage af afgørelsen til den stedlige byret.   
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Opgaver fra 1994-2009: 

 
Etablering, drift og afvikling af virksomhed: 

 
Etablering af datterselskab til tysk byggemarkedskoncern. Rådgivning af blandet dansk og tysk bestyrelse 
og udarbejdelse af direktørkontrakt i både moder- og datterselskabet. Medvirket med rådgivning under 
driften og i forbindelse med den senere afvikling af selskabet.  
 
Etablering af selskab til import og salg af butan/propan gas i Danmark. Medlem af blandet dansk og tysk 

bestyrelse med tysk leverandør og dansk direktør. Medvirket med rådgivning under driften og i forbindelse 
med den senere afvikling af selskabet. 
 
Medvirket i omfattende projekt med etablering af kursus- og seminarvirksomhed i Danmark for tysk institut 
fra Berlin. Rådgivning omfattede blandt andet udarbejdelse af I/S kontrakt, licensaftaler, DBO (Dobbelt 
Beskatnings Overenskomst) problemer mv. Også medvirket med rådgivning under driften. Se også Fast 
ejendom og anden formueret.  

 
Medvirket ved salg af renovationsvirksomhed til nystiftet A/S med to tyske aktionærer (OHG og AG) og 

sælgeren som direktør. 
 
Stiftet ApS for tysk GmbH med henblik på salg og distribution af el artikler i Danmark. Medvirket under 
driften og i forbindelse med den senere afvikling af selskabet. 
 

Etableret ApS for tysk industrirengøringskoncern med henblik på at servicere danske virksomheder i 
grænselandet (Danfoss, Tulip m.fl.).  
 
Etableret ApS m. h. p. at importere og lease tysk indregistrerede køretøjer til erhvervskunder. 
 
Etableret tysk ejet ApS med henblik på at importere og sælge eksotiske fugle i Danmark. 

 
Etableret tysk ejet ApS med henblik på at importere og sælge lægemidler til Europa. 
 
Etableret tysk ejet ApS med henblik på at flytte betonstøbeproduktionsvirksomhed til DK. 
 
Stiftet tysk GmbH for grafisk– og elektronisk kommunikationsvirksomhed i Danmark. Medvirket under 

driften og i forbindelse med senere køb af den tyske medejers anparter. 

 
Etableret ApS (optiker), dansk/tysk ejerkreds, danske/tyske vedtægter og anpartshaveroverenskomst. 
 
Rådgivning af dansk/tysk ejerkreds i ApS (folie- og printprodukter). Medvirket ved forsøg på rekonstruktion 
med bl.a. tilførsel af ny likviditet, der endte med en stille betalingsstandsning med tyske rettighedshavere 
og danske kreditorer. Se også Konfliktløsning og lignende.  
 

IT retlig rådgivning af større teleselskab vedr. internationale salgs- og leveringsbetingelser på områder 
som sikkerhed (brevhemmelighed), force majeure i forbindelse med hacker- og virusangreb og lignende. 
 
Etableret tysk ejet medicinalselskab med vedtægter, aktionæroverenskomst og forretningsorden. 
Selskabsdokumenterne skulle afstemmes med ejerkredsens forventninger i forhold til tysk ret. 
 

Rådgivning og assistance af direktør og ejer af ApS bosiddende i Tyskland i anledning af selskabets konkurs 
med problemer i relation til tysk ret blandt i forhold til aktionærlån og mellemregningskonti. 
 

Rådgivning af værkstøjsvirksomhed om markedsføringsloven (krænkelse af forretningskendetegn og 
varemærker, snyltning). 
 
Etableret tysk ejet ApS med henblik på salg af træpille fyr i DK. Senere behov for konkurrenceretlig 

rådgivning, idet konkurrenterne benyttede Predatory Pricing og markedsdominerende positioner. 
 
Inddrevet fordringer for GmbH (arbejdsudlejning) og analyseret konceptet (arbejdsmarkedsmæssigt). 
 
Rådgivet tysk ejet ApS (medicinalengroshandel) i anledning af eventuel overtrædelse af medicinal-
lovgivningen og medvirket ved likvidation og konkurs (prøvelse af større fordringer). 
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Analyseret engelsk aktionæroverenskomst i nyt A/S (medicinalfirma med 7-10 selskaber og personer fra 

Hongkong, Tyskland og Danmark som aktionærer). 
 

Indgående gennemgang af ny IT service kontrakt med udgangspunkt i de nye standardmodelkontrakter og 
med gennemgang af dele af praksis fra DIFO (Dansk Internet Forum). 
 
Rådgivning og assistance af sko grossist om markedsføringsloven (krænkelse af forretningskendetegn og 
varemærker, snyltning og forvekslelighed). Se også Konfliktløsning og lignende.  
   

Etableret tysk ejet ApS (1) (kabelnedlægningsarbejde for større bygherrekonsortier i Danmark). Rådgivet 
om samarbejdsaftale og udstationering af medarbejdere til aktiviteter i Danmark. 
 
Etableret tysk ejet ApS (2) (kabelnedlægningsarbejde for større bygherrekonsortier i Danmark). Rådgivet 
om samarbejdsaftale og udstationering af medarbejdere til aktiviteter i Danmark.  
 
Rådgivet tysk ejet ApS om ansættelseskontrakter (sammenligning med tysk arbejdsret). 

 
Rådgivet større europæisk luftfartsselskab om luftfartsretlige og konkurrence- og markedsføringsretlige 

problemer i relation til anvendelse af internationale forretningsbetingelser i DK. Andre opgaver har været 
med arbejdsmarkedsretligt indhold og løbende rådgivning og sparring i øvrigt med juridisk afdeling. 
 
Rådgivet om og udarbejdet kontrakter for A/S (eksport/import af plantemidler), om eksklusiv-, agent- og 
samarbejdsaftaler. 

 
Rådgivet e-handelsfirma om hjemmeside i relation til bl.a. aftaleretten ved Internet køb.  
 
Rådgivet større dansk eksportvirksomhed på områderne IT ret og E-handel, markedsføringsforhold, 
konkurrencelovgivningen og hele forhandlernettet – nationalt og globalt. Gennemgået og udarbejdet 
kontrakter på dansk, tysk og engelsk. Tovholder på projektgruppe om e-handel. Analyseret og tilrettelagt 

både nationale og globale markedsføringstiltag, også virtuelt. Se også Fast ejendom og anden formueret, 
Uddannelse, undervisning og anden udvikling, Forhold til offentlige myndigheder og Konfliktløsning og 
lignende.  
 
 
 

Fast ejendom og anden formueret: 

 
Vedrører ovennævnte kursus- og seminarvirksomhed fra Berlin. Rådgivning omfattede erhvervelse af 
ejendom med udarbejdelse af lokalplan og landzonetilladelse mv. Også medvirket med rådgivning i 
forbindelse med den senere overdragelse af dele af virksomheden. Se også Etablering, drift og afvikling af 
virksomhed. 
 
Afgivet tilbud på rådgivningsopgave (Joint Venture med tysk advokat) til større kosttilskudsvirksomhed: 

komparativ analyse af tysk og dansk entreprise- og byggeret for at afdække, hvilket af regelsættene 
selskabet skulle anvende i forbindelse med indgåelse af større byggekontrakter med tysk entreprenør. 
 
Behandlet ejendomsoverdragelser til tyske klienter med rådgivning omkring skat, social sikring m.m. 
 
Ydet rådgivning i personskadeerstatningssager til EU-borgere, der var kommet til skade i Danmark og 

omvendt, sammen med udenlandske advokater som samarbejdspartnere. 
 
Behandlet ægteskabs- og arveretlige forespørgsler (International Privatret – værneting og lovvalg). 

 
Sager for danske og tyske entreprenører og bygherrer (relevante bestemmelser og konventioner). 
 
Vedrører ovennævnte større danske eksportvirksomhed. Gennemgået virksomhedens nationale og globale 

lejeaftaler til kontorer, butikker, boliger m.v. Gennemgået virksomhedens låneaftaler og 
sikkerhedsstillelser i ind og udland. Se også Etablering, drift og afvikling af virksomhed, Uddannelse, 
undervisning og anden udvikling, Forhold til offentlige myndigheder og Konfliktløsning og lignende.  
 
Uddannelse, undervisning og anden udvikling: 
 
Foredrag om arv og testamente, HR, ejendomskøb, entreprise m.v.  
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Afholdt seminarer for tyske rådgivere med klienter (håndværkerfirmaer, entreprenører m.v.) over emnerne 
”Tilgang til det danske byggemarked i relation til jura, skat og forskrifter” sammen med arkitekt og 

statsautoriseret revisor.  
 
Vedrører ovennævnte større danske eksportvirksomhed. Forberedt seminar til virksomhedens forbruger 
klageafdeling. Se også Etablering, drift og afvikling af virksomhed, Fast ejendom og anden formueret, 
Forhold til offentlige myndigheder og Konfliktløsning og lignende.  
 

 
 
Forhold til offentlige myndigheder:  
 
Udarbejdet analyse af forskellene mellem dansk og tysk sundhedsvæsen i samarbejde med tysk specialist 
(Fachanwalt für Medizinrecht). Udarbejdet notat for offentlig myndighed med henblik på overvejelser 
omkring udnyttelse af kapacitet i daværende sygehusstruktur.  

 
Vedrører ovennævnte større danske eksportvirksomhed. Sammenholdt beredskab, e-handelskoncept og 

forhandlerkontrakter med konkurrencemyndighedernes krav til selektive, kvalitative, kvantitative, vertikale 
distributionssystemer og udarbejdet retningslinjer. Se også Etablering, drift og afvikling af virksomhed, 
Fast ejendom og anden formueret, Uddannelse, undervisning og anden udvikling og Konfliktløsning og 
lignende.  
 

 
 
Konfliktløsning og lignende: 
 
Vedrører ovennævnte ApS (folie- og printprodukter). Rådgivning og assistance til den tyske direktør i 
forbindelse med retssag ved Sø & Handelsretten mod tidligere arbejdsgiver vedrørende bl.a. 

markedsføringslovens § 19, tidligere § 10. Se også Etablering, drift og afvikling af virksomhed.  
 
Rådgivning og assistance til tysk ejet ApS (emballageudlejning) i forbindelse med retssag ved Sø & 
handelsretten i tvist om uopsigelighedsklausul og erstatningskrav som følge heraf.  
 
I forbindelse med virksomhedsoverdragelse af tysk datterselskab til dansk moderrederiselskab rådgivet 

tyske søofficerer om dansk og tysk arbejdsret sammen med tysk arbejdsretsekspert. Under forhandlinger 

med koncernledelsen analyseret retssystemernes konsekvenser for medarbejdernes rettigheder. 
 
Vedrører ovennævnte sko grossist. Rådgivning og assistance overfor udenlandske rederier i anledning af 
havari grosse. Se også Etablering, drift og afvikling af virksomhed.  
 
Rådgivet ca. 500 medarbejdere i forbindelse med masseafskedigelser i tysk ejet Telecall center. Rådgivet 
angående anlæggelse af massesøgsmål for overtrædelse af en række arbejdsretlige regler i Danmark. En 

analyse viste, at koncernen havde anvendt tysk og dansk arbejdsret efter forgodtbefindende.  
 
Vedrører ovennævnte større danske eksportvirksomhed. Vurderet og afgjort virksomhedens globale 
produktklager fra både forbruger- og erhvervskunder. Se også Etablering, drift og afvikling af virksomhed, 
Fast ejendom og anden formueret, Uddannelse, undervisning og anden udvikling og Forhold til offentlige 
myndigheder og lignende.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sønderborg, januar 2020.  


