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UDBUD, SKAT, MÆGLERLOVGIVNING OG ANDRE AKTUELLE
EMNER
Regeringen har netop fremsat sit lovprogram, og en række ændringer af relevans for advokater er på vej - eksempelvis den nye
udbudslov.
De nye udbudsdirektiver er endelig godkendt i EU-regi og en dansk udbudslov er på trapperne i 2015. På kurset ’Udbudsret – aktuel
– de nye udbudsdirektiver’ den 12. november 2014 får du en indføring i direktiverne og et bud på den nye udbudslov.
Hør om de nuværende og kommende skatteregler for virksomheder på kurset ’Virksomhedsstruktur’ den 1. og 2. december 2014.

Tilmelding kan ske online eller ved at maile til service@danskeadvokater.dk.

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

Emner

Tid og sted

Forældelse i personskadesager, København

Onsdag den 29. oktober 2014
Kl. 10:00 - 17:00

Få de redskaber, der skal til for, at du som rådgiver for skadelidte
undgår, at der indtræder forældelse i sagen og for skadevolder er i
stand til at vurdere, om et synspunkt om indtrådt forældelse kan og
bør gøres gældende.

Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Advokat Søren Vagner Nielsen
Advokat Anders Munk Zacho

Erhvervslejeret – udvalgte emner

Der identificeres særskilte problemstillinger inden for
erhvervslejeretten, der ofte volder besvær i praksis. Vi viser dig,
hvordan du kan håndtere dem.

Onsdag den 5. november 2014
Kl. 09:00 - 16:00
DJØFs Mødecenter, Kbh.

Advokat Lars Langkjær
Fuldmægtig Karin Laursen

Mediations Bootcamp
Kend din kultur – skab endnu bedre resultater med mediation.

Mandag den 24. november 2014
Kl. 09:00 - 16:30

Advokat Tina Monberg
Mediator Lisa Bindner

Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Direktørkontrakten

Tirsdag den 25. november 2014
Kl. 09:00 - 16:30

Få indsigt i og bliv opdateret på ansættelsesretlige emner, som
særligt vedrører direktører og ledende funktionærer.

Bella Sky Comwell Hotel, Kbh.
Advokat Finn Schwarz
Advokat Erik Wendelboe Christiansen

Drafting & Negotiating International Contracts

From the pre-contractual/negotiation phase to the actual drafting
and negotiation of the contract itself; the course will provide a better
understanding of the many relevant aspects of the Drafting &

Torsdag den 27. november 2014
Kl. 09:00 - 16:00
fredag den 28. november 2014

Negotiation process in an international setting.

Kl. 09:00 - 16:00

Dutch Lawyer Jochem van Rijn

Radisson Blu Royal Hotel, Kbh.

Inkasso – brush up

Torsdag den 27. november 2014
Kl. 10:00 - 17:00

360 grader rundt om inkasso; Ændring af procesrenten i 2013, nye
forkyndelsesmåder, nye inkassoomkostninger i 2013, retspraksis,
ændringerne i kreditaftaleloven og meget mere.

Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Forfatter Brian Nygaard Oswald
Advokat Karsten Nørgaard Müller

Partsadvokatens rolle i mediation og retsmægling

Få indsigt i mediationsprocessen og bliv udstyret med de fornødne
værktøjer til at yde din klient den mest optimale rådgivning og støtte
før og under processen.

Torsdag den 4. december 2014
Kl. 13:00 - 16:00
Ingeniørforeningens Mødecenter, Kbh.

Advokat Louise Camilla Lerche-Gredal
Advokat Christian Just Werenberg

Forskelsbehandling på arbejdsmarkedet – status

En række domme præciserer nu forbuddet om forskelsbehandling,
handicapbegrebet, alder m.v. samt sætter niveauet for godtgørelse.

Tirsdag den 9. december 2014
Kl. 10:00 - 17:00
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Advokat Mads Krarup
Advokat Yvonne Frederiksen
Advokat Mette Østergård

Ansættelsesret – HR – Masteruddannelse

Starter onsdag den 19. november 2014

Law Firm Management

Starter tirsdag den 13. januar 2015
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Få en ansættelsesretlig kompetence – ”man ikke kan læse sig til”. 28
meget kompetente undervisere vil videregive deres omfattende
viden og personlige erfaringer til dig.

Partnerdrevne virksomheder, strategisk og daglig ledelse, coaching,
styring og betydningen af økonomiske overskudsdelingsmodeller,
incitamentsstrukturer, forretningsudvikling.

Se flere advokatkurser

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