Børsens profil-sider omtaler fødselsdage, jubilæer og
nye medarbejdere. Billeder modtages helst elektronisk
i gængse filformater. Billeder skal minimum være
4x5 cm i 200 dpi – gerne i farve. Materiale skal være
Børsen i hænde senest med morgenposten dagen
før begivenheden – til mandagsavisen senest fredag
morgen. Børsen garanterer ikke at en omtale bringes
og påtager sig ikke at returnere billeder.
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FREDAG
Februar

Årets 54. dag - Rest 311 dage

UGE 8
Solen går ned

og står op i morgen

kl. 17.29

kl. 7.16

Dagen er tiltaget med
3 timer og 14 minutter

RECEPTIONER
Helsingør
Kl. 13-16:
Adm. direktør Thorkild Damgaard, HH-Ferries, fylder 60 år.
Reception på Sundkroen,
Stationspladsen.
Kl. 13-16:
Cateringchef Christian Funch,
HH-Ferries, fylder 60 år.
Reception på Sundkroen,
Stationspladsen.
København
Kl. 13-15:
Regionschef Niels Bonne
Rasmussen,
Boligselskabet
Domeas
Storkøbenhavnske
region, fylder 50 år. Borgergade 6, 6. sal.
Kl. 14-17:
Afdelingsdirektør Steen Wichmann Andersen, Eik Bank Danmark A/S, fylder 60 år. Nørre
Farimagsgade 15.
Køge
Kl. 13-16:
Direktør Niels-Jørgen Larsen,
Hotel Hvide Hus, holder
afskedsreception. Strandvejen
111.
Jylland
Vejle
Kl. 13-16:
Registreret
revisor
FRR
Carsten Rosenvinge, ND
Revision Danmark, fylder 50 år.
Munkebjerg Hotel.
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Advokat i rekordtempo
Erhvervsadvokat Jeppe Opstrup
er partner i Lett Advokatfirma. Upåagtet at han kun fylder 40 år i morgen, har han alligevel været advokat i
næsten halvdelen af sit liv. Jeppe Opstrup gennemførte nemlig jurastudiet på rekordtiden tre år, som så vidt
vides er Danmarks hurtigste. Således
blev han cand.jur. som 21-årig.
Efter tre år som advokatfuldmægtig i Århus fik Jeppe Opstrup
advokat bestalling i 1991 som 24årig. Samme år blev han ansat i
direktionssekretariatet med ansvar
for juridiske forhold i den dengang
børsnoterede cementkoncern Aalborg Portland Holding.
I 1996 startede Jeppe Opstrup selvstændig advokatpraksis som partner
i et advokatfirma i Århus. I september 2001 satte han så skub i karrieren og startede Århus-afdelingen af
det dengang mellemstore Københavns-baserede Advokatfirma Lett &
Co. Århus-afdelingen blev startet fra
bunden med kun tre medarbejdere
og tæller i dag mere end 50 medarbejdere. Jeppe Opstrup har således
sin betydelige andel i, at Lett Advokatfirma i de senere år har oplevet en

Advokat Jeppe Opstrup (L) fylder 40 år
i morgen.
markant ekspansion på det danske
advokatmarked.
Lett Advokatfirma er i dag repræsenteret København, Århus og Kolding og blandt landets fem største i
den branche. Senest har Letts Århusafdeling udvidet med ikke mindre
end 30 nye medarbejdere, som kom
fra et konkurrerende advokatfirma.
I de sidste 18 måneder har der dog
været forholdsvis stille om Jeppe Opstrup, da han har kæmpet mod en alvorlig kræftsydom. Men som forskud
på fødselsdagsfestlighederne fik han

af lægerne for kort tid siden den bedste gave i form af en raskmelding.
Jeppe Opstrup har gennem alle
advokatårene beskæftiget sig med
erhvervslivets retsforhold, herunder
bl.a. selskabsret, internationale kontrakter, virksomhedsoverdragelser
og konkurrenceret. Han har herved
fungeret som juridisk rådgiver for en
lang række erhvervsvirksomheder
inden for en række brancher. Særligt
har virksomheder i byggematerialebranchen været på den lange klientliste, eksempelvis er Aalborg Portland
og Ifö Sanitär AB blandt kunderne.
Bestyrelsesarbejde og forretningsstrategi er et af Jeppe Opstrups store
interesseområder. Han er formand
for og medlem af bestyrelsen for en
række danske virksomheder, herunder bl. a. Skantag A/S, Brøndsholm
A/S og Loke Diagnostics A/S.
Privat danner Jeppe Opstrup på
tyvende år par med madskribenten,
marketingkoordinator Sus Kirkelund, 40 år. Sammen har de tre børn.
I fritiden spiller han squash, løber og
deltager aktivt i børnenes fritidsinteresser håndbold, springgymnastik og
fodbold.
ebbe

