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KOM OG NETVÆRK PÅ VORES FAGDAG DEN 18. SEPTEMBER 2014
Så nærmer september sig, hvor vi igen afholder Danske Advokaters Fagdag. Du kan, som altid, blive inspireret og opdateret på
interessante emner med alt fra ledelse, ansættelsesret til kursmanipulation og branchens samfundsansvar. I år kan du kan vælge
mellem 9 forskellige fagdagskurser, og vi er sikre på, at du kan finde noget, der interesserer netop dig.
Fagdagen holdes på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V, den 18. september 2014 kl. 9.00-18.00
For medlemmer af Danske Advokater afslutter vi fagdagen med indvielsesfesten af det nye kursus- og mødecenter, Valencia på
Vesterbrogade. Aftenen byder på fest, farver og underholdning - vi glæder os til at dele huset med dig.
Fredag morgen kl. 10.00 holder vi vores generalforsamling og skal have valgt ny formand for Danske Advokater.
Nedenunder har vi opridset alle fagdagskurserne, så du kan få et overblik.
Tilmeld dig fagdag, fest, kongres, m.m. her.

Klik på emnet for at åbne den fulde beskrivelse og/eller bestille online

Emner

Tid og sted

Erstatningssager mod det offentlige

Kl. 9.00-11.30

Proces, fremgangsmåde, økonomi, faldgruber m.v. i sager, hvor det offentlige er
modparten. Du får indblik i området fra begge sider af bordet.
Advokat Nikolaj Nielsen, Elmer & Partnere
Advokat Karsten Høj, Elmer & Partnere
Senioradvokat Kristine Schmidt Usterud, Kammeradvokaten

Fra advokatundersøgelser til undersøgelseskommissioner

Kl. 9.00-11.30

Advokatundersøgelser og deltagelse i undersøgelseskommissioner er blevet en særlig
advokatdisciplin, som både i praksis og politisk fylder meget. Hør om konkrete
erfaringer fra f.eks. SKATTESAGSKOMMISIONEN m.fl., og hvad det kræver af dig som
advokat.
Advokat Lars Kjeldsen, Advokatfirma Nyborg & Rørdam
Advokat Per Magid, Bruun & Hjejle
Advokat Karen-Margrethe Schebye, Advokatfirmaet SJ Law

Familieretlige nyheder – bliv ajour!
Nye strukturer, ægtefælleskifte, forældreansvarlighedslove m.v. Mange ændringer
betyder, at advokaterne nu må arbejde på en ny måde.

Kl. 9.00-11.30

Direktør
Advokat
Advokat
Advokat

Helle Haxgart, direktør i Statsforvaltningen
Susan Sørensen, Hovmøller & Thorup
Per Andreasen, Ret & Råd, København
Lone Brandenborg, Advokatfirmaet Kahlke I/S

Rådgivning om CSR - Danske Advokaters CSR-værktøjer

Kl. 9.00-11.30

Samfundsansvar – eller Corporate Social Responsibility - fylder mere og mere for
danske virksomheder, og det kan blive en god forretning – både for dig som advokat og
for de virksomheder, du rådgiver.
Advokat Pia Justesen, Justadvice
Konsulent Henning von Hauen, CSR Nordic

Kursmanipulation, insiderhandel og andre børsretlige fælder

Kl. 12.30–15.00

Bliv bedre til at gennemskue børsregler, der ikke altid er lige logiske eller forudsigelige.
Advokat Klaus Søgaard, Gorrissen Federspiel

Ansættelsesretlige faldgruber

Kl. 12.30–15.00

Har du helt styr på faldgruberne i en ansættelseskontrakt? Hvad skal kontrakten
indeholde, og hvad kan være smart at tage stilling til?
Partner Mette Klingsten, Bech Bruun

The challenges of successful fee negotiations

Kl. 12.30–15.00

Er du interesseret i internationale trends og prismodeller?
Ori Wiener, partner and director of the Møller PSF Group
Advokat Ander Laden Andersen, Hjulmand & Kaptain

Ledelse i små og mellemstore advokatvirksomheder

Kl. 12.30–15.00

Få indblik i konkrete erfaringer med ledelse i advokatvirksomheder. Undgå de klassiske
fælder og få håndfaste tips med hjem.
Direktør David Schjelde, Svejgaard, Galst, Qwist
Administrationschef Henrik Hagbarth, Lund Elmer Sandager

Moral, lovgivning og branchens samfundsansvar
Medvirk til en debat om, hvor grænserne går for advokaters rådgivning.
Advokat Peter Fogh, formand for Advokatrådets regel- og tilsynsudvalg, Plesner
Advokat Søren Lehmann Nielsen, Bruun & Hjejle
Advokat Anne Broksø, bestyrelsesformand Ret & Råd, Scheibel
MF Pernille Skipper, (Ø)
Advokat Hans Jakob Folker, Kromann Reumert
Michael Kjær, adm. dir. for F Group og formand for Danske Erhverv

Se mere information om fagdagen her, hvor du også kan finde alle de
praktiske oplysninger, bl.a. overnatning, parkering, kørselsvejledning, priser,
m.m.

Se flere advokatkurser

Kl. 15.30 -18.00

Skulle du mod forventning ikke ønske at modtage vore kursustilbud, kan du afmelde denne service her.

