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ADVOKATER
22/2016

DANSKE
ADVOKATER
JO, DANSK RET ER EU-RET!

”EU-retten er gået fra at være terra incognita for en stor del af dommerstanden og langt ind i advokatstanden til – langsomt men
sikkert – at blive integreret i dansk ret i en sådan grad, at det ikke mere går an at betragte EU-ret som et speciale for de få”.
Citatet er fra en artikel bragt i Advokaten. Du kan læse den her.
Danske myndigheder og danske domstole har taget EU retten til sig, og advokaterne må følge med.
Danske advokater udbyder et kursus i EU-ret i praksis – for alle den 12. december 2016 kl. 10-17 i København. Underviserne er
landsdommer Katja Høegh og advokat Karen Dyekjær, der også er forfatter til ovennævnte artikel.
Læs mere om kurset her.

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

Emner

Tid og sted

Personskadeerstatning – basis

Mandag den 29. august 2016
kl. 09:00 - 16:00
Danske Advokater, Valencia,
Kbh.

Vi giver dig overblik over sagsbehandlingen af personskadesager, bl.a. via relevante
cases.
Advokat Janne Juul Wandahl og advokat Karina Kellmer
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
Tilmeld dig på mail

Landsbrugshandler

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

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.

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

Underviser Kim Mouritsen og advokat Anders Braad
Tilmeld dig på mail

Få styr på de skatteretlige regler ved køb og salg af fast ejendom

Tirsdag den 6. september 2016
kl. 10:00 - 17:00
Danske Advokater, Valencia,
Kbh.

Advokat Thomas Booker

Tirsdag den 11. oktober 2016
kl. 10:00 - 17:00
Radisson Blu Scandinavia
Aarhus

Få ajourført og udbygget dit kendskab til de skatteretlige regler i forhold til fast
ejendom, herunder særligt kapitalgevinstreglerne i ejendomsavancebeskatningsloven
(EBL).

Tilmeld dig på mail

Mangler – andelsboliger og ejerboliger

Opdatering på regler og praksis vedrørende sager om fejl og mangler
Advokat Finn Henrik Träff og advokat Sanne Nygaard Christensen

Torsdag den 29. september
2016
kl. 13:00 - 17:00
Danske Advokater, Valencia,
Kbh.

Tilmeld dig på mail

Dødsbobehandling A-Z

Kurset for dig, der ønsker at få styr på arbejdsgangene og reglerne inden for arv.
Hvem kan arve, og hvem skal arve?
Advokat Helle Larsen og advokat Jesper M. Koefoed

Fra torsdag den 8. september
2016
kl. 09:30 til
fredag den 9. september 2016
kl. 15:00
Comwell Korsør

Tilmeld dig på mail

Den digitale retsproces - praktisk brug af ny sagsportal

Domstolsstyrelsens nye sagsportal implementeres hos alle retter i disse år. I første
omgang på civilområdet. Den nye portal erstatter den hidtidige arbejdsmetode i
kommunikation med retterne. Fremover opretter og håndterer man selv
kommunikation på sagsportalen.
Digitaliseringschef Steen Hermansen og dommer Elisabet Michelsen
Tilmeld dig på mail

Onsdag den 5. oktober 2016
kl. 10:00 - 17:00
Radisson Blu Scandinavia
Aarhus
Torsdag den 13. oktober 2016
kl. 10:00 - 17:00
Danske Advokater, Valencia,
Kbh.
Onsdag den 2. november 2016
kl. 10:00 - 17:00
Danske Advokater, Valencia,
Kbh.
Mandag den 7. november 2016
kl. 10:00 - 17:00
Radisson Blu Scandinavia
Aarhus

Kriminelle miljøer og socialisering

Få indsigt og bliv bedre rustet til at rådgive klienter, pårørende m.v., samt træffe
afgørelser i såvel kontakten som i aftalegrundlag.

Onsdag den 26. oktober 2016
kl. 09:00 - 13:00
Danske Advokater, Valencia,
Kbh.

Cand.psych.aut. Anja Leavens
Tilmeld dig på mail

Andelsboliger
Sidste chance for juni særpris for medlemmer (spar 1.100 kr.)

Få et bredt kendskab til og indsigt i de vigtigste forhold indenfor andelsboligretten.
Undervisere er advokat Henrik Qwist og advokat Nicholas Wantzin

Onsdag den 21. september
2016
Kl. 09:30 - 16:30
Danske Advokater, Valencia,
Kbh.

Tilmeld dig på mail

Advokatbogholderi

Har du styr på reglerne om klientkonti, moms og god praksis for fakturering?
Statsaut. revisor Frede Bak og Statsaut. revisor Helle Rugaard

Torsdag den 17. november
2016
Kl. 09:30 - 16:30
Danske Advokater, Valencia,
Kbh.

Tllmeld dig på mail

Retssagsbehandling og procedure

Praktisk specialistuddannelse på samlet 5 dage, hvor mere end 25 af de bedste
kapaciteter videregiver erfaringer og viden. Certifikat og efterfølgende netværk.
Se underviserne i programmet på hjemmesiden
Tilmeld dig på mail

Mandag den 24. oktober 2016
Kl. 09:00 - 17:00
Tirsdag den 25. oktober 2016
Kl. 09:00 - 17:00
Mandag den 5. december 2016

Kl. 09:00 - 17:00
Tirsdag den 6. december 2016
kl. 09:00 til
onsdag den 7. december 2016
kl. 17:00
Danske Advokater, Valencia,
Kbh.

Kongres 2016 – Earlybirdtilbud slutter d. 1. juli 2016!

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.
Læs mere og se hele kongresprogrammet her

Fredag d. 30. september 2016
Axelborg, København

Se alle kurser

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

