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Denne bog indeholder en beskrivelse af de regler, der omgærder de såkaldt ideelle foreninger, dvs. foreninger
og organisationer, der virker til opnåelse af ideelle mål og ikke for tilvejebringelsen af økonomisk gevinst.
Fremstillingen er koncentreret om de retsregler, der får foreningen til at fremstå som juridisk person med egen
identitet, dvs. om principperne for den interne organisation og styring og for denne juridiske persons optræden
i forhold til omverdenen. Der er i bogen draget fordel af den omstændighed, at der inden for de ideelle
foreningers område hersker en høj grad af skandinavisk retsenhed. De i bogen opstillede antagelser hviler
således på gennemgang også af materiale fra de øvrige nordiske lande. ArbejdsRet Online Bogen opdateres
løbende i databasen ArbejdsRet Online. Indholdsoversigt Forkortelser Forord Afsnit I.
Introduktion til foreningsretten Afsnit II. Foreningens etablering, forandring og ophør Afsnit III.
Medlemsforholdet Afsnit IV.
Foreningsorganer og styringsfunktioner Afsnit V.
Medlemsvilkårene Afsnit VI.

Forholdet udadtil Afsnit VII. Ansvar Afsnit VIII.
Afgørelse af stridigheder Afsnit IX. Sammenkædede foreningsstrukturer Summary Bilag - Lovgivning om
foreningsforhold Bilag - Formularer Litteraturliste Emneregister
Valdal Advokatfirma. Læs her en generel artikel om foreningsret skrevet af to advokater med stor praktisk
erfaring både fra rådgivning af foreninger og retssager om emnet for foreninger såvel om enkeltmedlemmer.
Thorsen Advokater arbejder primært med erhvervs- og selskabsret, rådgivning til ejerledede virksomheder,
fonds- og foreningsret og håndtering af personoplysninger. Vi er specialister i rådgivning og førelse af
retssager inden for lejeret, fast ejendom, foreningsret, entrepriseret, forsikringsret, erstatningsret, selskabsret,
rådgiveransvar, medier og entertainment samt inkasso. Rialtoadvokater, Falkoner Alle 1, 2000 Frederiksberg
Tel. : 3838 0830 | Mail: adv@rialtoadvokater.
Bibliotekernes JURAPORT Oplysninger om de juridiske aspekter omkring foreninger Husen Advokater Havnegade 29 - 1058 KBH K - T: +45 3332 2626 - F: +45 3332 3941 - info@husenadvokater. Thorsen
Advokater arbejder primært med erhvervs- og selskabsret, rådgivning til ejerledede virksomheder, fonds- og
foreningsret og håndtering af personoplysninger. 40 medarbejdere, heraf 7 jurister. dkadv@rialtoadvokater.
Vores mål er endvidere at være fleksible og yde hurtig og effektiv rådgivning baseret på en forretningsmæssigt
tilgang. lejelovens kapitel 16, skal udlejer tilbyde lejerne at købe ejendommen indenfor 10 uger. Jf. dk Af
advokat(H) Viggo Bækgaard og advokat(H) Allan Ohms. I praksis er der mange tvivlsspørgsmål om netop
generalforsamlingen. Rialtoadvokater, Falkoner Alle 1, 2000 Frederiksberg Tel. dkadv@rialtoadvokater. :
3838 0830 | Mail: adv@rialtoadvokater.
Vi er specialister i rådgivning og førelse af retssager inden for lejeret, fast ejendom, foreningsret,
entrepriseret, forsikringsret, erstatningsret, selskabsret, rådgiveransvar, medier og entertainment samt inkasso.

