Hvis du ikke kan læse indholdet af denne mail, se her

KURSER FOR
ADVOKATER
12/2015

DANSKE
ADVOKATER

KOM OG VÆR MED PÅ ET AF BRANCHENS MEST POPULÆRE
UDDANNELSESTILBUD
På Fagdagene har vi samlet en buket af de bedst ratede, mest populære og aktuelle nye kurser på to tæt pakkede dage. Det
giver dig en unik mulighed for at plukke og sammensætte dit helt eget favoritprogram til optjening af 18 kursuslektioner. Du sparer
tid og penge ved at benytte dig af Fagdagenes tilbud – og får i tilgift en mulighed for at mødes og netværke med mange af dine
kolleger i branchen.
Deltag på fagdagen d. 30. september og 1. oktober 2015 - læs mere på hjemmesiden her
Tilmeld dig direkte her

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

Emner

Tid og sted

VIRK.dk - digitale virksomhedsregistreringer m.v. – webinar

Onsdag den 19. august 2015
Kl. 16:00 - 17:30

WEBREG er lukket – nu er det virk-tid. – bliv tryg ved den nye digitale indberetning
og lær finesserne – på kursus fra din sommerbolig.
Advokatsekretær Anne Bjergvang
D. 19/8-2015
D. 1/9-2015

Tirsdag den 1. september 2015
Kl. 10-11.30
Egen PC

Tilmeld dig på mail

Webreg lukker – digitale virksomhedsregistreringer m.v.
WEBREG er lukket – nu er det virk-tid. – bliv tryg ved den nye digitale indberetning
og lær finesserne – kom, deltag og bliv fortrolig.

Tirsdag den 1. september
Kl. 13.00 – 16.30
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Advokatsekretær Anne Bjergvang
Tilmeld dig på mail

Procesbevillingsnævnets praksis 2015
Gå ikke glip af denne chance for at få et helt unikt indblik i Procesbevillingsnævnets
arbejde med vores kursus ’Procesbevillingsnævnets praksis 2015’.

Mandag den 24. august 2015
Kl. 13:00 - 17:00
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Sekretariatschef Hanne Kjærulff, chefkonsulent Kristian Seierøe og
advokafuldmægtig Sofie-Amalie Gregaard Brandi
Tilmeld dig på mail

Landbrugshandler for yngre advokater, advokatfuldmægtige og
sekretærer

Tirsdag den 25. august 2015
Kl. 09:30 - 15:00

Praktisk indføring i købsaftaler på landbrugsejendomme, udarbejdelse af købsaftaler,
berigtigelse af handler om landbrugsejendomme, herunder berigtigelse af
arealoverførsler på landbrugsjord.

Radisson BLU H.C. Andersens Hotel,
Odense

Advokat Anders Braad
Advokat Kim Mouritsen
Tilmeld dig på mail

Skatte- og afgiftsstrafferet
Typiske overtrædelser i skatte og afgiftslovgivningen, grænseområder, lovgrundlaget
og praksis, sagsforløbet, international skatteunddragelse, opgørelse af krav,
sanktionerne m.v.

Tirsdag den 25. august 2015
Kl. 10.00-1700, København og
Tirsdag den 1. september 2015
Kll. 10.00 – 17.00, Horsens

Advokat Michael Amstrup og Professor, dr.jur. Jan Pedersen.
D. 25/8-2015
D. 1/9-2015
Tilmeld dig på mail

Insolvensret – for fuldmægtige
Dommerfuldmægtige og advokatfuldmægtige får sammen en grundlæggende
indføring i konkurs, rekonstruktion og gældssanering.

Mandag den 31. august 2015
Kl. 09:30 - 18:00
til tirsdag den 1. september 2015
Kl. 10:00 - 18:00

Partner, videnpartner Lars Lindencrone Petersen
Skifteretschef Bente Højmose Thrane

Hotel Opus, Horsens

Tilmeld dig på mail

Fremtidsfuldmagter – nye regler
Indholdet af reglerne, og hvordan advokater rådgiver og bistår omkring
fremtidsfuldmagter.

Tirsdag d. 1. september 2015
Kl. 14:00 - 17:00
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Advokat Anne Kjærhus Mortensen
Tilmeld dig på mail

Fondsadministration
Stiftelse, vedtægter, administration, uddelinger, skat, formuepleje, opløsning.
Omfatter både erhvervsdrivende (de nye regler) og ikke-erhvervsdrivende fonde.

Torsdag den 3. september 2015
Kl. 10:00 - 17:00
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Advokat Niels Kahlke
Partner Susanne Nørgaard
Kontorchef Jytte Heje Mikkelsen
Tilmeld dig på mail

Fri proces og retshjælp - for praktikere
Reglerne om fri proces og retshjælp har gennemgået en væsentlig forvandling over
de sidste år, sørg for at blive opdateret!

Mandag den 7. september 2015
Kl. 09:00 - 14:30
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Advokat Nikolaj Linneballe
Tilmeld dig på mail

Drafting contract in plain English – 2015
This course will offer guidance on drafting contracts in plain English and avoiding
”legalese”.

Onsdag den 9. september 2015
Kl. 09:00 - 17:00
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Solicitor David Fletcher
Tilmeld dig på mail

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

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

