14. november 2013

Stadig ledige pladser på kurser om ny lovgivning
og praksis - deltag og bliv opdateret!
Kære Administrator

Der er stadig ledige pladser på kurser om ny lovgivning og praksis, som udbydes i de kommende uger. Deltag og få dugfrisk
”need-to-have” viden.
BEMÆRK: Kurset om tvangssalg af andelslejligheder d. 21. november er fuldtegnet. Vi tilbyder derfor en ekstra kursusdag
om emnet d. 17. december.

•
•
•
•
•

Vikarloven
Inkasso
Offentlighedsloven
Huseftersyn
Tvangssalg af andelslejligheder (ekstra dato)

VIKARLOVEN (4 kursuslektioner)
Loven, der implementerer vikardirektivet, er nu vedtaget. Kurset gennemgår de nye regler, og hvad vikarloven betyder for
vikarer, vikarbureauer og brugervirksomheder. Få forståelse for indhold, anvendelsesområde, ligebehandlingsprincippet og
de ansættelsesretlige problemstillinger. Få kendskab til mulighederne for fravigelse, sanktionerne ved overtrædelse samt
overblik over processen for lovforslagets behandling og lovens forventede ikrafttræden.
Underviser: Advokat Anne Marie Abrahamson.
3. december, København
INKASSO, NYE REGLER (7 kursuslektioner)
Ændring af procesrenten i 2013, nye forkyndelsesmåder, nye inkassoomkostninger i 2013, retspraksis, god advokat- og
inkassoskik, ændringer i kreditaftaleloven, renter, rykker- og inkassogebyrer. Kurset er et nødvendigt brush up for alle
medarbejdere i advokatvirksomheder, der beskæftiger sig med inkasso. Udbyttet vil være størst, hvis man har praktisk
forudgående erfaring på området.
Undervisere: Advokat Karsten N. Müller og cand. jur. Brian Nygaard Oswald.
9. december, København
10. december, Aarhus
OFFENTLIGHEDSLOVEN 2013 (7 kursuslektioner)
En ny offentlighedslov og ændrede bestemmelser om partsaktindsigt i forvaltningsloven træder i kraft 1. januar 2014. Det vil
indebære grundlæggende ændringer og nyskabelser i forhold til gældende ret. Kurset giver en grundig indføring og vil give
dig bedre muligheder for at varetage klienters interesser over for offentlige myndigheder, målrette anmodninger om
aktindsigt samt redskaber og materialesamling til stor nytte og gavn i det daglige arbejde.
Undervisere: Advokat (H), partner Anders Valentiner-Branth, afdelingschef Kristian Korfits Nielsen og chefkonsulent Christian
Hesthaven.
16. december, København
HUSEFTERSYN, FALDGRUBER I NY ORDNING (7 kursuslektioner)
I maj 2012 kom der nye regler for tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer. Erfaringerne fra det første års tid viser, at der
er nye problemstillinger og faldgruber, som advokater, der rådgiver boligkøbere og –sælgere, bør være særdeles
opmærksomme på. Kurset samler op på erfaringerne, såvel praktisk som forsikringsmæssigt. Desuden vil kurset omfatte de
seneste kendelser fra Ankenævnet for Forsikring.
Undervisere: Arkitekt Gert Munk-Petersen og direktør, ekstern lektor Henning Jønsson.
5. december, Aarhus
16. december, København
TVANGSSALG AF ANDELSLEJLIGHEDER (4,5 kursuslektioner)
Gennemgang af regelsæt om pantsætning og gennemførelse af tvangsauktion over andelsboliger efter lov om andelsboliger
og retsplejeloven, herunder foreliggende retspraksis. Tvangsauktionsvilkår (andel) samt praktiske eksempler på indholdet og
opbygningen af en salgsopstilling over en andelslejlighed til beboelse gennemgås. Spørgsmålet belyses såvel fra foreningens
som fra panthavernes side. Endvidere gennemgås andelsboligforeningens retsstilling ved andelshaveres misligholdelse af

forpligtelserne over for foreningen, når der er sket pantsætning af andelen.
Undervisere: Advokaterne Jakob Stilling og Henrik Oehlenschlæger.
17. december, København

Husk de særlige fordele...
Når du deltager på kurser hos Danske Advokater, får du materiale både på papir og i elektronisk form. Det giver
dig konkrete værktøjer til det daglige arbejde og større udbytte af din deltagelse.
Deltagelse i kurser hos Danske Advokater er en særdeles effektiv måde at skabe faglige og sociale netværk.
Som medlem af Danske Advokater kan du gå ind på vores website, logge dig på, og se hvor mange
kursuslektioner, du samlet har optjent på vores kurser.
Du kan let se eller søge de mange spændende og nyttige kurser.
Se de mange spændende og nyttige kurser her
Søg relevante kurser for dig her

Med venlig hilsen
Danske Advokater

