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

KURSER FOR
ADVOKATER
7/2015

DANSKE
ADVOKATER
SKIMMELSVAMP – EN ANDERLEDES SAG

Sager om fugt og skimmelsvamp er anderledes end mange andre sagstyper. Hvis ikke de forebygges og/eller løses hurtigt og
effektivt fra sagens begyndelse, kan det blive en bekostelig affære for klienterne. Advokat Marie-Louise Pind, der har stor praktisk
erfaring på området, sætter fokus på, hvordan du yder den bedste rådgivning til dine klienter, og undgår diverse faldgruber.
Dit udbytte af kurset:

•
•
•
•

Identificering af faldgruber
Overblik over de grundlæggende juridiske problemstillinger
Køreplan for en professionel sagsbehandling i sager om skimmelsvamp
Optimering af sagsforløbet og reducering af omkostningerne

’Praktisk håndtering af fugt og skimmelsvampesager’ afholdes d. tirsdag den 19. maj 2015, kl. 10:00 - 17:00, hos Danske Advokater
i København. Tilmeld dig her

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

Emner

Tid og sted

Webreg lukker

Torsdag den 30. april 2015, kl.
9.30-12.30
Egen PC eller Danske Advokater,
KBH

Ny digital selskabsregistrering – Få styr på, hvordan du nu skal gøre.
Sekretær Anne Bjergvang

Mandag d. 1. juni 2015, kl. 09:30 16:30
Radisson Blu Scandinavia Aarhus
Tirsdag d. 2. juni 2015
kl. 9.30-16.30, Danske Advokater,
KBH
Onsdag d. 3. juni 2015, kl. 9.3016.30,
Comwell Kongebrogaarden,
Middelfart

Da underviserne repræsenterer alle involverede parter, vil der i særklasse være
tale om et kursus, hvor synspunkter og erfaringer udveksles.

Onsdag den 13. maj 2015
Kl. 09:30 - 16:30
Danske Advokater, KBH

Advokat Christina Neugebauer
Advokat Henrik Nedergaard Thomsen
En repræsentant fra Arbejdsskadestyrelsen samt Retslægerådet

Onsdag den 27. maj 2015
Kl. 09:30 - 16:30
Hotel Opus, Horsens

Skatteret - G-1

Mandag den 18. maj 2015
Kl. 10:00 - 17:00
Til tirsdag den 19. maj 2015
Kl. 09:00 - 16:00
Danske Advokater, KBH

Personskadeproces og Retslægerådet

Skatterettens almindelige principper og centrale regler. Indkomst og fradrag, rette
indkomstmodtager, avancebeskatning, gevinstbeskatning, goodwill samt
skatteproces og klagesystem.
Advokat Jess Thiersen

Advokat Robert Mikelsons
Advokat Lisbeth Pedersen

Advokatbranchen – fremtid, forretning og regulering – Færøerne
Muligheder og trusler i advokatbranchen – hvad ønsker kunderne? Hvad kan og
må advokaterne inden for de advokatetiske regler?

Mandag den 18. maj 2015
Kl. 09:00 - 16:00
Hotel Hafnia, Torshavn

Nyt

Videnpartner Lars Lindencrone Petersen
Adm. direktør Paul Mollerup

Kontrakter, Færøerne
Udarbejdelse af kontrakter – hvad kendetegner den gode kontrakt. Få ideer og
undgå faldgruber på et af de vigtigste områder for jurister.

Tirsdag den 19. maj 2015
Kl. 09:00 - 16:00
Hotel Hafnia, Torshavn

Nyt

Videnpartner Lars Lindencrone Petersen

Erhvervslejeret - samspillet mellem materielle og procesuelle
regler
Lejens størrelse og regulering, genforhandling, afståelsesret, ophør, opsigelse i
utide, den økonomiske opgørelse.

Onsdag den 20. maj 2015
Kl. 09:00 - 16:30
Radisson Blu Royal Hotel, KBH

Advokat Lars Langkjær
Advokat Katja Lykke Paludan

Personalehåndbøger og personalepolitikker
Råd og vink plus en grundig indføring i de nyeste tendenser og trends, faldgruber
og ansættelsesretlige, persondataretlige og ledelsesretlige udfordringer forbundet
hermed.
Senior Chief, Legal adviser Katja Brunbjerg Muff

Onsdag den 27. maj 2015
Kl. 09:00 - 17:00
Tivoli Hotel & Congress Center, KBH

Advokat Julie Mønsted
Advokat Jeppe Høyer Jørgensen

Ændringer i lejelovgivningen
Bliv opdateret på de nye ændringer i lejelovgivningen

Torsdag den 28. maj 2015
Kl. 09:30 - 12:30
Comwell Aarhus

Professor Hans Henrik Edlund
Mandag den 8. juni 2015
Kl. 09:30 - 12:30
Danske Advokater, KBH

Kontrakter og formueforhold – Falster
Hvad bør du særligt være opmærksom på ved udformning eller fortolkning af
kontrakter samt gennemgang af den nye betænkning og formueforholdet mellem
ægtefæller.

Fredag den 29. maj 2015
Kl. 09:00 - 15:30
Restaurant
Svanedammen/Nykøbing F. Hallen
Falster

Videnpartner Lars Lindencrone Petersen

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.

Nyt

