Beboerrepræsentationskursus i København den 15. oktober 2022
Lejernes Landsorganisation afholder:

lørdag den 15. oktober 2022 fra kl. 9.30 til 16.00
BEBOERREPRÆSENTATIONS-KURSUS
på Scandic Sluseholmen, Molestien 11, 2450 København SV
v/ juridisk chef hos LLO Hovedstaden, Jakob Møldrup-Lakjer
Kurset er målrettet beboerrepræsentanter i privat udlejningsbyggeri. Kurset har altid været meget
populært, og der tilrådes derfor hurtig tilmelding. Det er muligt for tidligere kursusdeltagere at tilmelde sig
med henblik på repetition.
Det er kun muligt at tilmelde 2 personer pr. beboerrepræsentation, da vi ønsker, at så mange Beboerrepræsentationer som muligt, får mulighed for at deltage. Tilmeldinger udover 2 personer vil derfor i første
omgang komme på venteliste.
Kurset har til formål at sætte deltagerne ind i:
• Vigtige områder af lejelovgivningen (huslejefastsættelse, vedligeholdelse/forbedringer, modernisering
ved genudlejning, mangler i lejemålet/ejendom m.m.)
• Beboerrepræsentationens rettigheder og beboerrepræsentanternes rolle ved syn ved ind - og fraflytning
samt i forhandlingerne/orienteringsmøder om budgetter og vedligeholdelsesregnskaber m.m. vil blive
gennemgået
• Bekendtgørelsen om beboerrepræsentation
Der vil både være orientering om lejelovsændringen med ikraftræden den 1. juli 2015 samt de seneste
ændringer, som trådte i kraft i april og juli 2020.
Deltagerne opfordres til at medbringe en tablet eller en smartphone, som kan tilgå følgende links til de
relevante love:
Lejeloven (retsinformation.dk)
Boligreguleringsloven (retsinformation.dk)
Målerbekendtgørelsen (retsinformation.dk)

Tilmelding:

Tilmelding til BR-kurset sker ved at Blanket downloades, udfyldes og
sendes til tfr@llo.dk . Der kan maks. deltage 30 personer, så hurtig
tilmelding tilrådes.

Tilmeldingsfrist

Senest torsdag den 6. oktober 2022

Deltagergebyr

450 kr. - bedes indbetalt på kontonr. 5301 0905546. Oplys venligst
deltagernavn og dato for kursus ved indbetaling. Du har først en plads på
kurset, når vi har registreret din betaling.
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Betalingsfrist

senest mandag den 10. oktober 2022

Afbud:

Afbud skal sendes til tfr@llo.dk. Ved afbud senere end en uge før
kursusafholdelse fastholdes deltager-gebyret. 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.

Kursusbevis:

Nej

Rejseudgifter:

Rejseudgifter dækkes af LLO. Rejseafregningsblanket udsendes sammen
med bekræftelse på deltagelse.
Bemærk venligst:
”Der dækkes rejseudgifter i form af billigste transportform (DSB 2. klasse).
Ved kørsel i egen bil undersøges det, om rejsen kunne være gjort billigere
med DSB og om kursusdeltageren med DSB kunne have været fremme ved
kursusstart. Er dette tilfældet, udbetales, hvad der svarer til DSB-billettens
pris.
Er kørsel i egen bil (incl. eventuel Brobizz) den billigste rejseform eller den
eneste mulighed for at komme rettidigt frem til kursus- eller mødestart,
udbetales den skattefrie takst for kørsel på kr. 1,98 pr. kørt kilometer. Der
ydes ikke betaling for parkeringsudgifter, godtgørelse for forplejning
undervejs eller hotelovernatning”.

Bekræftelse på deltagelse,
og evt. materiale:

Udsendes løbende og senest onsdag 12. oktober 2022, såfremt betaling er
registreret hos LLO
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