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Nyheder

Ny selskabsregistrering – vi viser dig hvordan
Den 11. marts 2015 lancerede Erhvervsstyrelsen en ny digital løsning, der afløser WEBREG,
som betyder, at selskabsregistrering skal foregå på en ny måde. Derfor tilbyder Danske
Advokater ’how to’-kurser, hvor vi viser dig, hvordan du håndterer den nye registrering i
praksis. De første kurser er allerede fuldtegnet, så vi har netop oprettet et kursus mere i
Aarhus, d. 1. juni 2015, og et mere i København, d. 2. juni 2015.
Vi har inddelt kurserne i to moduler, så er du erfaren WEBREG-bruger, kan du nøjes med at
deltage på eftermiddagskurset. Bemærk derfor tidspunkterne, når du tilmelder dig.
Få pladser tilbage i Aarhus d. 14. april 2015 og Middelfart d. 20. april 2015.
Se kurserne og tilmeld dig her

Persondata og medarbejdere – nye
regler
Arbejder du med ansættelsesret eller HR
bør du deltage på kurset den 8. juni 2015
i København, hvor de nye skrappe krav
om håndtering og registrering af
personoplysninger gennemgås, og hvor vi
ser på, hvordan de nye regler om
personaleadministration, der trådte i kraft
1. januar 2015 i praksis indarbejdes.

Husk at holde dit sprog ved lige – vi har sprogkurset netop til dit behov
Juridisk tysk
Tirsdag den 28. april 2015 kl. 09:30 - 16:30 i Kbh (7 lektioner/bonuspoint)
Juridisk engelsk – flere niveauer
Juridisk engelsk I - fredag den 29. maj 2015 kl. 09:15 - 15:30 i Kbh
(6 lektioner/bonuspoint)
Juridisk engelsk II - tirsdag den 9. juni 2015 kl. 09:15 - 15:30 i Kbh
(6 lektioner/bonuspoint)

Tilmeld dig her
Skriv godt dansk
Torsdag den 27. august 2015 kl. 09:15 - 15:30 i Kbh (6 lektioner/bonuspoint)

Kurser:

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

Emner

Tid og sted

Inkasso – basis

Mandag den 20. april 2015
Kl. 09:30 - 16:30

Hvad er god inkassoskik? Har kreditor krav på rykkergebyr og kan vi med rette
kræve inkassoomkostninger? Hvordan udfylder jeg et betalingspåkrav, og
hvornår skal jeg sende en stævning i stedet?
Advokat Søren Christensen Volder

Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Digital tinglysning på kryds og tværs – specialist
På kurset vil vi gennemgå alle 4 bøger på tinglysningsportalen: Tingbogen,
Personbogen, Andelsboligbogen og Bilbogen. Kurset kræver kendskab til det
digitale tinglysningssystem.

Torsdag den 21. maj 2015 Kl. 09:30 15:00 til fredag den 22. maj 2015 Kl.
09:00 - 15:00
Comwell Sorø Storkro

Advokat Ulla Zurita
Ejendomsmægler Jette Sjælland

Selskabsret – basis
Praktisk orienteret grundkursus med fokus på sekretærens opgaver. Relevant
teori og praksis inden for centrale dele af selskabsretten, herunder de
forskellige selskabsformer og etableringen af selskaber.

Torsdag den 28. maj 2015
Kl. 09:30 - 16:30
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Sekretær Jette Damgaard
Advokat Flemming Hartvig Pedersen

Konkurs – basis
Vi følger et konkursbos ”liv“ fra dekretafsigelse til afsluttende udlodning. Bliv i
stand til selvstændigt at kunne håndtere grundlæggende ekspeditioner i
forbindelse med behandling af et konkursbo.

Tirsdag den 2. juni 2015
Kl. 09:30 - 16:30
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Advokat Michala Roepstorff
Advokat Bo Christensen

Retssager - specialist – Aarhus
På kurset gennemgås udvalgte elementer i et retssagsforløb. Sekretærens
opgaver vil blive særligt behandlet, således at kursisten efterfølgende i højere
grad bliver i stand til at påtage sig selvstændige opgaver i forbindelse med
behandlingen af en retssag.

Tirsdag den 2. juni 2015
Kl. 09:30 - 16:30
Radisson Blu Scandinavia Aarhus

Advokat Sune Riisgaard

Ejendomshandel - specialist – København
På kurset opnår du en praktisk og juridisk orienteret gennemgang af alle
aspekter i en ejendomshandel lige fra den indledende kontakt til klienten til
frigivelse af købesummen.

Onsdag den 3. juni 2015
Kl. 09:30 - 16:30
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Advokat Ulla Zurita
Advokat Sanne Nygaard Christensen

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.

