31. oktober 2013

Er du opdateret på ny lovgivning og praksis?
– her er gode muligheder netop nu
Kære Administrator
Årsskiftet nærmer sig. I de kommende uger udbydes en række kurser om ny lovgivning og praksis, hvor der stadig er ledige
pladser. Deltag og få dugfrisk ”need-to-have” viden på et eller flere områder:

•
•
•
•
•
•
•

Selskabsret
Udbudsret
Fondsadministration
Vikarloven
Inkasso
Offentlighedsloven
Huseftersyn

SELSKABSRET, 2013-REFORMEN (3 kursuslektioner)
Ved årsskiftet træder en række ændringer i kraft, som erhvervsadvokater bør være fortrolige med. Reformen indeholder en
lang række tekniske ændringer, nye krav og muligheder i relation til selskabskapital etc. På kurset gennemgås
advokatrelevante ændringer, og der drøftes anvendelsesmuligheder for iværksætterselskabet og grænseoverskridende
flytning, og hvordan klienter bør rådgives.
5. november, København
7. november, Aarhus
Ønsker du at følge kurset som videokursus (e-learning), kan du læse mere her
UDBUDSRET, AKTUELT (7 kursuslektioner)
Udformning af udbudsmateriale, alternative udbud, prækvalifikation, tildeling, kontrolbud og håndhævelsesloven. Claus Berg
og Henrik Peytz gennemgår udbudsdirektivet og aktuelle fortolkninger, bl.a. vedrørende rammeaftaler og
konkurrencepræget dialog. Desuden drøftes afgørelser fra seneste praksis fra Klagenævnet, danske domstole og EUDomstolen samt kommende lovinitiativer.
6. november, København
FONDSADMINISTRATION (7 kursuslektioner)
Stiftelse, vedtægter, administration, uddelinger, skat, formuepleje og opløsning. På kurset gennemgås alle de praktiske
overvejelser og handlinger, dels ved oprettelse af fonde og dels ved den løbende administration. Såvel de civilretlige som de
skattemæssige overvejelser samt erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde behandles. Der drøftes også ”god
fondsskik” og den pressefokus, der har været på området.
11. november, København
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.

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.
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.
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.
5. december, Aarhus
16. december, København

Husk!
… at deltagelse i kurser hos Danske Advokater er en særdeles effektiv måde at skabe faglige og sociale
netværk.
… at du som medlem af Danske Advokater kan gå ind på vores website, logge dig på, og se hvor mange
kursuslektioner, du samlet har optjent på vores kurser.
… at du let kan 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

