22. august 2014

Gå ikke glip af branchens store dag
Kære Administrator
Du inviteres hermed til en helt speciel dag. Den 18. september afholder Danske Advokater den årlige Fagdag, hvor du
kan hente inspiration og få vigtige faglige opdateringer. Underviserne, der er blandt de førende eksperter på deres
områder, deler ud af nyttig viden og praktiske erfaringer.
Om aftenen åbner vi dørene til det nye møde- og kursuscenter, Valencia, og inviterer vores medlemmer til et brag af
en indvielsesfest. Læs mere nedenfor.
_________________________________________________________________________________________________________

Fagdagen
Kl. 9.00 – 11.30
Vælg mellem…
FRA ADVOKATUNDERSØGELSER TIL UNDERSØGELSESKOMMISSIONER (3 kursuslektioner)
Hør om konkrete erfaringer fra Skattesagskommissionen m.fl., og hvad det kræver af dig som advokat.
Lars Kjeldsen (Advokatfirma Nyborg & Rørdam), Per Magid (Bruun & Hjejle), Karen-Margrethe Schebye (SJ Law)
ERSTATNINGSSAGER MOD DET OFFENTLIGE (3 kursuslektioner)
Proces, fremgangsmåde, økonomi, faldgruber.
Nikolaj Nielsen (Elmer & Partnere), Karsten Høj (Elmer & Partnere), Kristine Schmidt Usterud (Kammeradvokaten)
FAMILIERETLIGE NYHEDER – BLIV AJOUR! (3 kursuslektioner)
Nye strukturer, ægtefælleskifte, forældreansvarsloven m.v.
Helle Haxgart (direktør i Statsforvaltningen), Susan Sørensen (Hovmøller & Thorup), Per Andreasen (Ret & Råd, Glostrup), Lone
Brandenborg (Advokatfirmaet Kahlke I/S)
RÅDGIVNING OM CSR – DANSKE ADVOKATERS CSR-VÆRKTØJER (3 kursuslektioner)
Corporate Social Responsibility kan blive en god forretning, både for dig som advokat og for de virksomheder, du rådgiver.

Pia Justesen (Justadvice), Henning von Hauen (CSR Nordic)

Kl. 12.30 – 15.00
Vælg mellem…
KURSMANIPULATION, INSIDERHANDEL OG ANDRE BØRSRETLIGE FÆLDER (3 kursuslektioner)
Bliv bedre til at gennemskue børsregler, der ikke altid er lige logiske eller forudsigelige.
Klaus Søgaard (Gorrissen Federspiel)
ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER (3 kursuslektioner)
Hvad skal kontrakten indeholde, og hvad kan være smart at tage stilling til?
Mette Klingsten (Bech Bruun)
THE CHALLENGES OF SUCCESSFUL FEE NEGOTIATIONS (3 kursuslektioner)
Få viden om internationale trends og prismodeller, så du får succes i salærforhandlinger.
Ori Wiener (The Møller PSF Group) (engelsk), Anker Laden-Andersen (HjulmandKaptain)
LEDELSE I SMÅ OG MELLEMSTORE ADVOKATVIRKSOMHEDER (3 kursuslektioner)
Få indblik i konkrete erfaringer med ledelse i advokatvirksomheder og få gode tips med hjem.
David Schjelde (Svejgaard, Galst, Qwist), Henrik Hagbarth (Lund Elmer Sandager)

Kl. 15.30 – 18.00
MORAL, LOVGIVNING OG BRANCHENS SAMFUNDSANSVAR (3 kursuslektioner)
Medvirk til en debat, om hvor grænserne går for advokaters rådgivning.
Peter Fogh (Advokatrådet), Søren Lehmann Nielsen (Bruun & Hjejle), Anne Broksø (Scheibel, Ret & Råd), Hans Jakob Folker
(Kromann Reumert), Michael Kjær (F Group og Dansk Erhverv)
Læs mere om Fagdagen her.

Hvilke kolleger kan du møde?
Se deltagerliste for Fagdag og Kongres 2014 her (opdateres løbende).
_________________________________________________________________________________________________________

Fagdagen
(kun for medlemmer af Danske Advokater)

Fra kl. 18.00
Efter Fagdagen inviteres vores medlemmer til stor indvielsesfest i Valencia.
Deltag og styrk dit netværk
Kom og vær med til at fejre det nye center, oplev den særlige stemning og de flotte faciliteter. Tag en uformel snak med
branchekolleger og skab faglige og sociale netværk, du kan få gavn af i mange år frem.
Nyd musik og mad i alle genrer
Du vil møde kunstnere fra vidt forskellige genrer. Sving med når Isam B fra Outlandish synger ”I Danmark er jeg født”, nyd
jazztonerne fra Lennart Ricard & Co., oplev Copenhagen Glee Club med en dynamisk cocktail af sang og dans eller PRIME for fuld
power.
Sæt smagssanserne på prøve. Der vil være ølsmagning fra Mikkellers bryggeri og gastronomi fra flere verdenshjørner.
Læs mere om Festen her.
_________________________________________________________________________________________________________

Pris og sted

Medlemmer
Kr. 4.050,- for hele Fagdagen (9 lektioner)
Kr. 1.500,- pr. Fagdagskursus (3 lektioner)
Festen er gratis, men tilmelding er påkrævet
Ikke-medlemmer
Kr. 6.600,- for hele Fagdagen (9 lektioner)
Kr. 2.200,- pr. Fagdagskursus (3 lektioner)
Fagdagen fra kl. 9.00 - 18.00 afholdes her:
Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V
Festen fra 18.00 - 23.30 afholdes her:
Danske Advokater, Valencia, Vesterbrogade 32, 1620 København V
_________________________________________________________________________________________________________

Tilmeld dig nu!
Send en mail til Christina Stage på cst@danskeadvokater.dk og skriv, hvad du ønsker at deltage i.
Eller tilmeld dig online her.
Vil du have vejledning, hjælper vi meget gerne på 33 43 70 00.

