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ER DER BRUG FOR VÆRDIFULDE BESTYRELSESMEDLEMMER?
Det mener vi helt bestemt, der er!
Derfor har vi sammensat vores bestyrelsesuddannelse, så den er specielt målrettet til dig. Du kommer med alle de juridiske
færdigheder, og vi fylder på med en række konkrete færdigheder og værktøjer, som du får brug for. Fokus på: Strategi; Ledelse;
Samarbejde; Økonomisk forståelse; Krisestyring; Værdiskabelse; Træning i praktisk bestyrelsesarbejde.
Opstart den 4. oktober 2016 - tilmeld dig nu

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

Emner

Tid og sted

Generationsskifte – familie, arv, skat og pension

Tirsdag den 14. juni 2016
Kl. 10:00 - 17:00
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Opdatering på området samt inspiration til at udarbejde generationsskifteplaner i
mindre og mellemstore virksomheder.
Advokat Birte Rasmussen og advokat Bent Ramskov Laursen
Tilmeld dig på mail

Digital tinglysning – opdatering

Med de seneste ændringer fra opdateringen den 18/6-2016
Seneste nyheder inden for bl.a. adkomstdokumenter, pantstiftelser, servitutter,
ægtepagter, fuldmagter, boer, herunder påtegninger på tinglyste dokumenter.

Fredag den 17. juni 2016
Kl. 09:00 - 15:00
Hotel Park, Middelfart A/S

Sekretariatschef Brian Pedersen og advokat Ulla Zurita
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 23. august 2016
Kl. 10:00 - 17:00
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Advokat Michael Amstrup og Professor, dr.jur. Jan Pedersen
Tilmeld dig på mail

Bliv den ’betroede rådgiver’ og skab bedre forretning!

For at øge din succes og salg, skal du øge din troværdighed og tillid hos dine
klienter og medarbejdere – vi viser dig hvordan!
Konsulent Martin C. Hansen

Tirsdag den 30. august 2016
Kl. 09:30 - 18:00
og torsdag den 27. oktober 2016
Kl. 09:30 - 18:00
Danske Advokater, Valencia Kbh.

Tilmeld dig på mail

Partnerselskaber

Få inspiration og hør om fordele og ulemper ved partnerselskaber og andre
selskabsformer.

Tirsdag den 30. august 2016
Kl. 10:00 - 17:00
Danske advokater, Valencia, Kbh

Advokat Søren Elmann Ingerslev og Statsautoriseret revisor Ulrik Nørskov
Tlmeld dig på mail

Tvangsauktioner A-Z

Formålet med kurset er at give dig en grundlæggende og praktisk indføring i
forberedelsen og gennemførelsen af en tvangsauktion.

Onsdag den 14. september 2016
Kl. 10:00 - 17:00
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Advokat Jakob Stilling
Tilmeld dig på mail

Praktisk Virksomhedspant

Fokus på den praktiske tilgang til reglerne, ligesom en række "håndgreb" vil blive
illustreret med baggrund i såvel den nyeste juridiske teori samt retspraksis på
området.

Mandag den 19. september 2016
Kl. 09:30 - 16:30
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Professor Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen og advokat Andreas Kærsgaard Mylin
Tilmeld dig på mail

Skilsmissesager A-Z - for unge rådgivere

Praktisk gennemgang af advokatens arbejde fra start til slut i en skilsmissesag.
Advokat Lotte Borg Jørgensen og Lone Brandenborg

Torsdag den 24. november 2016
Kl. 09:30 - 16:30 og
fredag den 25. november 2016
Kl. 09:30 - 13:00
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Tilmeld dig på mail

Landsbrugshandler for yngre advokater

Få et praktisk kendskab til indføring og udarbejdelse af købsaftaler og gennemgang
af landbrugsloven.

Tirsdag den 6. september 2016
Kl. 09:30 - 15:00
Radisson, Odense

Underviser Kim Mouritsen og advokat Anders Braad
Tilmeld dig på mail

Deltag i kongressen 2016 – for hele virksomheden

Danske Advokater afholder kongres d. 30. september 2016 i København, hvor du
kan vælge mellem flere interessante moduler. Modulerne henvender sig til
advokater, administrative medarbejdere, m.m.

Fredag d. 30. september 2016
Axelborg, København

Læs mere og se hele kongresprogrammet her

Finder du ikke det kursus, du søger?

Vi modtager altid gerne forslag på kurser, kontakt os på service@danskeadvokater.dk eller 33 43 70 00

Se alle kurser

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

