København, 7. august 2019
(afd. mv.)

INVITATION TIL:

Nævnskonference
v/ lic.jur., professor Hans Henrik Edlund

Lørdag den 21. september 2019 fra 9.15 til 16.00
Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C
Konferencen henvender sig til øvede sagsbehandlere, Huslejenævnsmedlemmer, Beboerklagenævnsmedlemmer og Lægdommere ved boligretten, der ønsker at opdatere deres viden om nyere
lejelovgivning, nævns- og domspraksis.
Professor, lic.jur. Hans Henrik Edlund, formand for såvel Huslejenævn som Beboerklagenævn,
domsredaktør for Tidsskrift for Bolig- og Byggeret (TBB) og formand for Husleje- og beboerklagenævnsforeningen, fører os igennem dagens emner, der vil falde ind under følgende hovedkategorier
af emner:
•
•
•
•
•
•

Indgåelse af lejeaftaler og digital kommunikation
Vedligeholdelsespligter
Flytteopgør og fraflytningssyn
Lejefastsættelse
Forbrugsregnskaber
Opsigelse, ophævelse og tidsbegrænsede kontrakter

I gennemgangen vil også konferencedeltagernes aktuelle problemer blive omtalt, og deltagerne opfordres
til på forhånd og senest den 12. september 2019 at sende problemstillinger, der ønskes drøftet, til Hans
Henrik Edlund på hhe@law.au.dk

Praktisk info:
Tilmeldingsfrist:
Tilmelding til konferencen skal ske på vedhæftede tilmeldingsblanket og sendes til mail tfr@llo.dk senest
den 9. september 2019 . Der kan maks. deltage 35 personer på konferencen, så hurtig tilmelding tilrådes. I
tilfælde af overbooking vil vi prioritere i tilmeldingerne. Når vi har modtaget din tilmelding sender vi dig en
midlertidig bekræftelse på deltagelse samt betalingsoplysninger.
Bemærk, at du er først tilmeldt kurset, når der er betalt og du har modtaget endelig bekræftelse.
Deltagergebyr:
Der er et deltagergebyr for sagsbehandlere, nævnsmedlemmer og lægdommere på 450,00 kr. pr deltager,
som bedes indbetalt på det kontonr. du får oplyst, når du har tilmeldt dig og har modtaget midlertidig
bekræftelse. Vi sender løbende midlertidige bekræftelser.
Deltagergebyret for advokater er på 2.000,00 kr. pr. deltager.
Betalingsfrist:
Senest fredag den 13. september 2019. Bemærk, at du ikke kan deltage, hvis vi ikke har modtaget din
betaling før kurset.
Materiale:
Der vil på kurset blive uddelt slides. De eftersendes pr. email efter kursets afslutning.
Afbud:
Afbud skal sendes til tfr@llo.dk. Ved afbud senere end en uge før kursusafholdelse fastholdes
deltagergebyret. Afbudsgebyr pålægges dog kun i de tilfælde, hvor vi ikke kan fylde pladserne op fra en
eventuel venteliste. Ved udeblivelse uden afbud pålægges et gebyr på op til 695 kr. pr deltager til dækning
af udgifter på konferencestedet.
Diplom:
Der vil ved kursets afslutning blive uddelt diplom til hver enkelt deltager
Endelig bekræftelse, rejseafregningsblanket og evt. materiale:
Udsendes senest tirsdag den 17. september 2019.

Med venlig hilsen
Tina Frederiksen
administrativ medarbejder
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