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FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER – PRÆSENTATION
AF BETÆNKNINGEN
Reglerne om, hvordan ægtefæller skal dele deres formue efter en skilsmisse, skal ændres, så de passer til moderne familiemønstre.
Det foreslår Retsvirkningslovsudvalget i en ny betænkning, som netop er afleveret til socialminister Manu Sareen.
Udvalget foreslår, at ligedelingen ikke skal gælde fuldt ud i korte ægteskaber, eller som et alternativ at den formue, som
ægtefællerne havde ved indgåelsen af ægteskabet, skal holdes uden for ligedelingen. Samtidig foreslår udvalget, at arv og gaver,
som en ægtefælle har modtaget, skal holdes uden for ligedelingen.
Danske Advokater afholder to orienteringskurser om betænkningen, hvor vi ser på, hvad det vil betyde for advokatens rådgivning.
Advokat Kirsten Reimers-Lund og videnpartner, advokat Lars Lindencrone Petersen
Onsdag den 25. februar 2015 kl. 13:00 - 17:00 i København
Mandag den 2. marts 2015 kl. 13:00 - 17:00 i Aarhus
Se betænkningen her
Se pressemeddelelsen her

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

Emner

Tid og sted

Selskabsret

Mandag den 23. februar 2015
Kl. 10:00 – 17:00

Grundlæggende selskabsret med fokus på de rådgivningsmæssige
dispositioner, som også kan blive et domstolsanliggende - stiftelse,
kapitaltilførsel/afgang, aktionærlån, finansiering, ledelsesmodeller m.v.

Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Advokat Anders Ørjan Jensen
Advokat Niels Bang

KonkurrenceNyt
Vigtige nye afgørelser og regler samt sanktionspraksis. Endvidere får du
indblik i, hvilken adfærd og brancher konkurrencemyndighederne for tiden
har særligt fokus på samt andre aktuelle emner. Hør også om de nye
reguleringer for brancheforeninger.
Advokat Martin André Dittmer
Sagkyndige fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Tirsdag den 24. februar 2015
Kl. 09:00 - 16:00
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Praktisk håndtering af fugt og skimmelsvampesager
Sager om fugt og skimmelsvamp er anderledes end mange andre
sagstyper, og hvis ikke de forebygges og/eller løses hurtigt og effektivt fra
sagens begyndelse kan det blive en bekostelig affære for klienterne.

Tirsdag den 3. marts 2015
Kl. 10.00 – 17.00
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Advokat Marie-Louise Pind

Ansættelsesretlige nyheder
Det årlige opdateringskursus, hvor nye domme, regler og praksis samt
udviklingstendenser gennemgås.

Onsdag den 4. marts 2015
Kl. 10:00 - 17:00
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Advokat Henrik Karl Nielsen
Advokat Jacob Sand
Associeret partner, advokat Jeppe Høyer Jørgensen

Den nye lejelov
Lovforslag L 97 af 17. december 2014, som bygget på et bredt politisk
forlig, indebærer omfattende ændringer af den gamle lejelov. Ændringerne
skal træde i kraft 1. juli 2015. Ændringerne vedrører varsling, opsigelser,
ind- og fraflytningssyn, vedligeholdelse, beboerrepræsentation,
lejefastsættelse, forhåndsgodkendelser, m.m.

Onsdag den 4. marts 2015
Kl. 09:00 - 16:00
Radisson Blu Scandinavia København

Advokat Lars Langkjær
Advokat Katja Lykke Paludan

Bevisret - herunder de nye regler om syn og skøn
Beviser er oftest det vigtigste værktøj i procedureadvokatens
værktøjskasse.

Torsdag den 5. marts 2015
Kl. 10:00 - 17:00
Danske Advokater, Valencia,Kbh.

Advokat, partner Håkun Djurhuus
Videnpartner, advokat Lars Lindencrone Petersen

Regnskab og repartition i dødsboer
Dødsboregnskabet – boromanens indhold, bodelsopdelte regnskaber,
repartition, salærredegørelse, værdiansættelse m.m. Alt det et godt og
korrekt sagsarbejde omfatter.

Mandag den 9. marts 2015
Kl. 10:00 - 17:00
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Funktionschef Flemming Sorth
Advokat Niels Kahlke

Personskadeerstatning A-Z
EAL, ansvar, opgørelse af krav, men, varigt tab, erhvervsevne,
forsørgertab, beregninger, sagens gang, genoptagelse.

Tirsdag den 10. marts 2015
Kl. 09:00 - 16:00

Advokat Anders Munk Zacho
Advokat Kira Kolby Christensen

Ingeniørforeningens Mødecenter, Kbh.

Få mere kursus for pengene
KursusBonus er skabt for at give dig mere efteruddannelse for færre
penge. Når du køber bonusgivende kurser eller uddannelser hos os, får du
bonuspoint, der kan anvendes til gratis deltagelse på halv- eller
heldagskurser. KursusBonus er gældende, uanset om du er medlem af
Danske Advokater eller ej.
Det er helt enkelt – se her hvordan

Nyt

Se alle kurser

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

