Program
for
Seminar og generalforsamling 2019
Torsdag den 7. november til lørdag den 9. november 2019
på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart
Program:
Torsdag:
18.30 – 19.00

Ankomst – juice, frugt og snacks

19.00 – 20.30

Hvordan overmod og afmagt lagde grunden til nutidens største
forvaltningsskandale
Sammen med Peter Bjerre Mortensen har Jørgen Grønnegård Christensen i
bogen Overmod og afmagt – Historien om det nye SKAT analyseret
forberedelsen og gennemførelsen af den ambitiøse reorganisering af dansk
skatteforvaltning, som blev sat i værk i 2005. I foredraget præsenterer
Jørgen Grønnegård Christensen analysen og lægger op til diskussion af den
igangværende genopretnings bæredygtighed.
(Deltager du i både det faglige arrangement torsdag og fredag, får du
godskrevet ekstra 2 kursuslektioner)

20.30

Let aftenbuffet til alle, der ikke nåede at spise hjemmefra og hyggeligt
samvær med kolleger

Fredag:
Formiddag:
09.30 – 10.00

Ankomst – Kaffebuffet med brød, juice og frugt

10.00 – 10.15

Velkomst, formandens beretning v/foreningens formand
Pernille Backhausen

10.15 – 11.15

Ansættelsesretten 2019 – nyheder og tendenser
v/ lektor, ph.d. Natalie Videbæk Munkholm, Aarhus Universitet

11.15 – 11.30

Pause

11.30 – 12.30

Ansættelsesretten 2019 (fortsat)

12.30 – 13.30

Frokost

13.30 – 14.30

Champagne og uddeling af Talentprisen v/Asger Segel og uddeling af H.G.
Carlsen Prisen v/Børge Dahl og indlæg fra H.G. Carlsen-prisvinderen

14.30 – 14.45

Pause

14.45 – 16.00

Tre valgfrie emner:
1. Ferieloven ”hands on”
2. Platformsøkonomi
3. Sammenligningsgrundlaget i deltidsloven og lov om tidsbegrænset
ansættelse

16.00 – 16.15

Pause

16.15 – 17.00

Whistleblowerdirektivet

17.00 – 18.15

Pause til omklædning og afslapning

18.15 – 19.00

Champagnesmagning

19.00 – 22.00

Festmiddag

22.00 – 02.00

Festen fortsætter med dans og bar
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Generalforsamling lørdag den 09. november 2019 – program:
09:00 - 11:00:

Generalforsamlingen afvikles i cafélignende rammer med morgen sang
brunch.

Foreløbig dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse og godkendelse af regnskab samt budget
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af revisor og revisorsuppleant
Foreningens aktiviteter 2020
Indkomne forslag
Eventuelt

Ad pkt. 4 - valg af medlemmer til bestyrelsen:
Bestyrelsen ser således ud:
Pernille Backhausen
Morten Langer
Morten Eisensee
Peter Breum
Bo Enevold Uhrenfeldt
Maria Muñiz Auken
Marianne Lage
Jakob Stenbakken Johnsen
Mads Krarup
Følgende er på valg:
Pernille Backhausen (genopstiller ikke – falder for anciennitetsregel)
Morten Langer (genopstiller ikke – falder for anciennitetsregel)
Morten Eisensee (genopstiller ikke – falder for anciennitetsregel)
Peter Breum (genopstiller ikke – falder for anciennitetsregel)
Maria Muñiz Auken (genopstiller)
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Tilmelding er bindende, og skal gøres online:

Hele arrangementet med ankomst torsdag aften og afrejse lørdag
efter generalforsamlingen:
Advokat
Advokatfuldmægtig

Pris:

4.500,00 kr.
4.000,00 kr.

Festmiddag og generalforsamling med ankomst fredag morgen og
afrejse lørdag efter generalforsamlingen:
Advokat
Advokatfuldmægtig

3.500,00 kr.
3.000,00 kr.

Seminar og festmiddag, men uden overnatning
Advokat
Advokatfuldmægtig

3.000,00 kr.
2.500,00 kr.

Kun i seminar uden festmiddagen om aftenen og uden overnatning:
Advokat
Advokatfuldmægtig

2.500,00 kr.
2.000,00 kr.

Alle priser er ekskl. moms og bindende tilmelding.

***************************************************************************
Kursuslektioner:
Der udstedes kursusbevis på 9 kursuslektioner hvis du deltager både torsdag og fredag og 7
kursuslektioner hvis du kun deltager fredag – Foreningen vil sørge for udlevering af
kursusbevis efter arrangementet.
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