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Program for kursus og generalforsamling i Svendborg 17.-19. september 2021
Deltagelse i dette arrangement er udelukkende for medlemmer af LFFA.
Kurset om lørdagen giver 5 lektioner til den obligatoriske efteruddannelse for advokater.

Sted
Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg, Telefon: 62 21 17 00, www.hotel-svendborg.dk

Tidsplan
Fredag aften:
Fra kl. 18.00

Øl, vand og vin serveres i baren

Fra kl. 19.00

Buffet inkl. øl, vand og vin

Lørdag
Kl. 07.00-09.30

Morgenmad

Kl. 09.00-09.30

Brug af Karnovs produkter, Jesper Mortensen fra Karnov (ikke pointgivende)

Kl. 09.30-10.30

DNA som bevis, retsgenetiker Hans Jakob Larsen

Kl. 10.30-11.00

Pause

Kl. 11.00-12.30

Tekniske beviser herunder teledata, vicestatsadvokat Marie Bindslev, Rigsadvokaten og en repræsentant for Rigspolitiet
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Kl. 12.30-13.30

Frokost

Kl. 13.30-14.15

Sagkyndig bistand til forsvareren, advokat Kåre Pihlmann

Kl. 14.15-15.30

Sagkyndig bistand til forsvareren, tidligere efterforsker hos NC3, Kim Rasmussen

Kl. 15.30-16.00

Pause

Kl. 16.00-16.15

Gode råd til ansøgninger til procesbevillingsnævnet, advokat og medlem af procesbevillingsnævnet, Asger Bagge-Jørgensen

Kl. 16.15-17.00

Erhvervsevnestabsforsikring og pension til advokater, Thomas Larsen, Honestus,
(ikke pointgivende)

Kl. 18.30

Drink, festmiddag

Kl. 21.30-00.30

Musik ved DJ Danny Fobian

Søndag
Kl. 07.00-9.30

Morgenmad

Kl. 09.30-10.30

Generalforsamling
Anders Boelskifte foreslås som dirigent og Peter Trudsø tager referat.
1)Bestyrelsens beretning
Skriftlig beretning lægges senere på www.lffa.dk (medlemsdelen) under ”kursus
og generalforsamling 2021”.
Formanden afgiver en mundtlig beretning.

2) Forelæggelse og godkendelse af de reviderede årsregnskaber og status
samt meddelelse af decharge til bestyrelsen
Årsregnskaber for 2019 og 2020 lægges senere på www.lffa.dk (medlemsdelen)
under ”kursus og generalforsamling 2021”.

3) Valg af formand
Kristian Mølgaard genopstiller.

4) Valg af den øvrige bestyrelse
Følgende bestyrelsesmedlemmer ønsker genvalg:
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Hanne Rahbæk (København)
Henrik Hougaard (Aarhus)
Stefan Schønemann Jakobsen (Esbjerg)
Henrik Høpner (København)
Kåre Pihlmann (København)
Troels Lind Pedersen (Aarhus)

Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstiller ikke:
Kim Bagge (København)
Birgitte Kirkegaard (Svendborg)

Bestyrelsen foreslår som nye medlemmer:
Bettina Antitsch (Aarhus)
Lasse Martin Dueholm (København)

5) Valg af revisor
Henrik Perregaard er villig til genvalg.

6) Forelæggelse og godkendelse af budget for de to kommende regnskabsår
samt forslag til fastsættelse af kontingent for de to kommende regnskabsår

7) Eventuelle forslag, som bestyrelsen måtte ønske at fremsætte
Bestyrelsen har ikke forslag.

8) Eventuelle forslag, som måtte være fremkommet fra medlemmer, jfr. § 10
Vedtægternes § 10 lyder:
”Forslag til behandling på generalforsamlingen kan foruden af bestyrelsen fremsættes af ethvert medlem. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret til bestyrelsen inden 15. marts i året for
generalforsamlingens afholdelse."
Generalforsamlingen afholdes for sent i år på grund af covid-19 pandemien.
Forslag fra medlemmer bedes sendt til foreningens sekretær til
pt@strafferetsadvokaten.dk senest 10. september 2021.
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9) Eventuelt
-Foreningens vedtægter kan ses her:
http://www.lffa.dk/om-landsforeningen/vedtaegter

Priser:
Der er følgende valgmuligheder:
Fredag - søndag, alt inkl.

5.000 kr. med tillæg af moms

Lørdag - søndag, inkl. kursus, festmiddag, overnatning

4.000 kr. med tillæg af moms

Lørdag - kursus og festmiddag (ingen overnatning)

3.500 kr. med tillæg af moms

Lørdag - kursus inkl. morgenmad og frokost

2.500 kr. med tillæg af moms

Søndag - generalforsamling inkl. morgenmad

0 kr.

Tilmelding sker ved at anføre navn og mailadresse på doodlen og sætte kryds i eet af felterne.
https://doodle.com/poll/gckeff4v774tic5z?utm_source=poll&utm_medium=link&Loginbox=true&Loginbox=t
rue
Det er ikke muligt at få penge retur efter betaling.

