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

KURSER FOR
ADVOKATER
3/2015

DANSKE
ADVOKATER
DEN NYE DANSKE UDBUDSLOV

Grundig gennemgang af baggrunden for den nye udbudslov samt udbudsdirektivet og bestemmelserne i lovforslaget der blev sendt i
høring den 5. december 2014 hhv. den vedtagne lov. Endvidere får du indsigt i de nye regler, så du bedre kan navigere i de
muligheder og begrænsninger, der ligger i dem.
Advokat Claus Berg og advokat Henrik Peytz
Afholdes torsdag den 26. marts 2015 kl. 09:00 - 16:30 på Radisson Blu Royal Hotel, København.

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

Emner

Tid og sted

Formueforholdet mellem ægtefæller – præsentation af
betænkningen

Onsdag den 25. februar 2015
Kl. 13:00 - 17:00
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Bliver der vendt op og ned på fællesformue og særeje? Vær forberedt på de nye
ændringer, så du kan rådgive dine klienter bedst muligt.
Advokat Kirsten Reimers-Lund
Videnpartner, advokat Lars Lindencrone Petersen

Mandag den 2. marts 2015
Kl. 13:00 - 17:00
RadissonBlu, Aarhus

København
Aarhus

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

Advokat, partner Håkun Djurhuus
Videnpartner, advokat Lars Lindencrone Petersen

Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Regnskab og repartition i dødsboer

Mandag den 9. marts 2015
Kl. 10:00 - 17:00

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

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

Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Boliglejeret - kontrakten - med de nye regler
Få indsigt i beboelseslejekontrakters faldgruber og i, hvordan du skal undgå dem. Vi

Onsdag den 18. marts 2015
Kl. 09:00 - 16:30

fokuserer på en række praktisk vigtige områder, der helt eller delvist kan reguleres
ved parternes aftale for private udlejningsejendomme.

Radisson BLU Falconer,
Frederiksberg

Advokat Lars Langkjær
Katja Lykke Paludan

Testamenter og ægtepagter - for unge rådgivere
Grundlæggende gennemgang af regler og de praktiske ekspeditioner – faldgruber,
formalia, dokumentudformning, samspillet mellem pensioner, testamenter,
ægtepagter og skatte-/afgiftsretten.

Onsdag den 18. marts 2015
Kl. 10:00 - 17:00
Comwell Aarhus

Advokat Johan Hartmann Stæger
Advokat Anne Kjærhus Mortensen

Entrepriseret
Vi gennemgår byggeriets retsforhold fra A-Z, herunder kontrakt- og
ansvarsspørgsmål og opdaterer dig samtidig om nyeste rets- og voldgiftspraksis på
entrepriseområdet.

Onsdag den 18. marts 2015
Kl. 09:00 - 16:30
Til torsdag den 19. marts 2015
Kl. 09:00 - 16:30

Advokat Claus Berg
Advokat Steen Hellmann

RadissonBlu København

Miljøret og miljøprocesret

Tirsdag den 24. marts 2015
Kl. 10:00 - 17:00

En solid indføring i miljøretten - jordforurening, planret of naturbeskyttelse. Regler,
praksis og processuelle angrebsvinkler.

Danske Advokater, Valencia, Kbh.
Advokat, partner Håkun Djurhuus
Specialistadvokat Jacob Brandt

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

Se alle kurser

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

