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Fyraftensmøde om Blackstoneindgrebet
(online)
Tid og sted:

torsdag den 13. august 2020 fra 17:00 til 18:30.

Indhold:

Formålet med mødet er at give interesserede lejere et overblik over de nye
lejelovsændringer, det såkaldte ”Blackstoneindgreb”.
Vi vil gennemgå:
•
•
•
•
•

De nye regler for fastsættelse af husleje.
”Spekulantstoppets” betydning ved salg (m.v.) af ejendommen.
De nye energikrav til ejendommen.
De nye relger om indsigt til beboerrepræsentationen.
Forbuddet mod ”flyttepenge”.

Kurset har til hensigt at give en introduktion til lovændringerne. NB: Flere af kurserne i
dette katalog vil indeholde en uddybende gennemgang af lovændringerne.
Målgruppe:

Lejere i privat udlejningsbyggeri.

Pris:

Gratis

Tilmeldingsfrist:

tirsdag den 11. august 2020 – tilmelding sker via link, der på anmodning kan sendes via
llo@llo.dk

Undervisere:

Anders Svendsen – chefjurist LLO i Danmark.

Antal pladser:

Ubegrænset
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LEJERET 1 – grundlæggende lejeret
Tid og sted:

fredag den 28. august 2020 fra 9.30 til 16.00 på Tage-Hansens Gade 27B, 8000 Aarhus.

Indhold:

Formålet med kurset er at give et grundlæggende indblik i dansk lejeret og klæde
deltagerne på, til at kunne besvare spørgsmål som erfaringsmæssigt ofte forekommer i
LLO, herunder:
•
•
•
•
•
•

Lejerettens plads i dansk ret
Lejefastsættelse
Forbrugsregnskaber
Vedligeholdelse
Opsigelser og ophævelser
Fraflytning

Udgangspunktet for gennemgangen er den private lejelov
Målgruppe:

Sagsbehandlere og rådgivere – herunder studerende.

Pris:

450 kr. pr. deltager
Rejseudgifter dækkes af LLO

Lektioner:

6 lektioner

Tilmeldingsfrist:

torsdag den 20. august 2020 – kontakt Tina Frederiksen på tfr@llo.dk for at få tilsendt
invitation og tilmeldingsblanket

Undervisere:

Rikke Daugaard Jepsen - Kontorleder, LLOs Servicekontor i Aarhus
Jonas Erhardsen - Medlemsrådgiver, LLOS Servicekontor i Århus

Antal pladser:

13 personer– tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet
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LEJERETSKONFERENCE - ny praksis
Tid og sted:

lørdag den 29. august 2020 fra kl. 9.00-16.00 på Mødecenter Odense, Buchwaldsgade
48, 5000 Odense

Indhold:

Konferencen fokuserer på ny retspraksis på det lejeretlige område fra april 2019 til nu,
hvor de vigtigste domme vil blive gennemgået. Landsdommer og professor Claus Rohde
vil som tidligere stå for dagens program.

Målgruppe:

Sagsbehandlere, huslejenævnsmedlemmer og advokater

Pris:

Kr. 450 pr. deltager.
Kr. 2.000 for advokater
Der refunderes ikke rejseudgifter af LLO

Underviser:

Claus Rohde, Landsdommer i Vestre Landsret
Fra LLO deltager Anders Svendsen, Chefjurist LLO i Danmark.

Lektioner:

6 lektioner

Tilmeldingsfrist:

torsdag den 20. august 2020 – send mail til Tina Frederiksen på tfr@llo.dk, hvis du
ønsker at få tilsendt invitation og tilmeldingsblanket

Antal pladser:

30 personer
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NÆVNSKONFERENCE
Nye sager i beboerklagenævn og huslejenævn
Tid og sted:

Lørdag den 19. september 2020 fra kl. 9.30 – 16.00, Mødecenter Odense,
Buchwaldsgade 48, 5000 Odense

Indhold:

Kurset er en klassiker i LLO-sammenhæng, og igen i år har professor Hans Henrik Edlund
indvilget i at gennemgå aktuelle problemstillinger og nye udviklinger på lejerettens
område. 2020 har som bekendt budt på en række lovændringer, herunder Blackstoneindgrebet og Hans Henrik vil guide os sikkert igennem de mange ændringer.
Der vil også være tid til at tale om konferencedeltagernes aktuelle juridiske problemer,
og deltagerne opfordres til på forhånd og senest den 1. september 2020, at sende
problemstillinger, der ønskes drøftet, til Hans Henrik Edlund på hhe@law.au.dk.

Målgruppe:

Sagsbehandlere og advokater

Pris:

kr. 450 pr. deltager
Kr. 2.000 for advokater
Der refunderes ikke rejseudgifter af LLO

Tilmeldingsfrist:

torsdag den 10. september 2020 – kontakt Tina Frederiksen på tfr@llo.dk for at få
tilsendt invitation og tilmeldingsblanket

Underviser:

Hans Henrik Edlund, lic.jur., professor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet.
Fra LLO deltager Anders Svendsen, Chefjurist LLO i Danmark

Lektioner:

6 lektioner

Antal pladser:

30 personer
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BEBOERREPRÆSENTATIONSKURSUS
Tid og sted:

Lørdag den 17. oktober 2020, 9.30 - 16.00 i København

Indhold:

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 også være en orientering om nye lovændringer, som følge af
Blackstoneindgrebet

Deltagerne opfordres til at medbringe seneste budgetlejevarsling fra
udlejer/administra-tion i ejendommen, samt en lommeregner. I invitationsmails vil der
være henvisninger til links til lejeloven mv. Disse links vil der være en fordel, at der er
adgang til under kurset evt. via Ipad eller Smartphone, såfremt det er muligt.
Målgruppe:

Beboerrepræsentanter i privat udlejning

Pris:

450 kr. pr. deltager
Rejseudgifter dækkes af LLO

Tilmeldingsfrist:

torsdag den 8. oktober 2020 – kontakt Tina Frederiksen på tfr@llo.dk for at få tilsendt
invitation og tilmeldingsblanket

Underviser:

Jakob Møldrup-Lakjer, juridisk chef LLO Hovedstaden

Antal pladser:

30 personer. Det er kun muligt at tilmelde 2 personer pr. beboerrepræsentation, da vi
ønsker, at så mange Beboerrepræsentationer får mulighed for at deltage som muligt.
Tilmeldinger udover 2 personer vil derfor i første omgang komme på venteliste
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LEJERET 2 – temadag om lejefastsættelse og
brugsrettens overgang
Tid og sted:

Fredag den 13. november 2020 fra 10:00 til 16.30 i København

Indhold:

På kurset vil lovens grundlæggende principper for fastsættelse af husleje blive
gennemgået og senere vil principperne blive anvendt i praksis. VI vil blandt andet
gennemgå de nye regler for 5,2-husleje.
Vi vil også kigge på reglerne for fremleje, fortsættelse og bytte, og gennemgå den
nyeste praksis.

Målgruppe:

Sagsbehandlere og rådgivere – herunder studerende der foretager sagsbehandling

Pris

450 kr. pr. deltager
Rejseudgifter dækkes af LLO

Tilmeldingsfrist:

torsdag den 5. november 2020 – kontakt Tina Frederiksen på tfr@llo.dk for at få
tilsendt invitation og tilmeldingsblanket

Lektioner:

6 lektioner

Undervisere:

Anders Svendsen, Chefjurist LLO i Danmark,
Jakob Møldrup-Lakjer, juridisk chef LLO Hovedstaden

Antal pladser:

20 personer
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Konference for lægdommere og huslejenævnsmedlemmer
med fokus på ”Blackstone-indgrebet”.
Tid og sted:

Lørdag den 14. november 2020 fra 9.30 til 16.00 i Odense

Indhold:

Ved lejelovsændringerne af 1. juli 2020, blev lejelovene ændret på flere væsentlige
punkter.
Professor Hans Henrik Edlund giver et overblik over disse mange mange lovændringer i
dette denne særlige konference, der fokuserer på betydningen for lægdommere og
huslejenævnsmedlemmer.
Chefjurist Anders Svendsen afslutter med et kort indspark til lovændringernes
betydning for lejersiden.

Målgruppe:

Lægdommere og huslejenævnsmedlemmer.

Pris:

Kr. 450 pr. deltager
Kr. 2.000 for advokater
Der refunderes ikke rejseudgifter af LLO

Lektioner:

5

Tilmeldingsfrist:

torsdag den 5. november 2020 – kontakt Tina Frederiksen på tfr@llo.dk for at få
tilsendt invitation og tilmeldingsblanket

Undervisere:

Hans Henrik Edlund, lic.jur., professor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
Anders Svendsen, chefjurist LLO i Danmark

Antal pladser:

30 personer - tilmelding sker efter først-til mølle-princip
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RÅDGIVERUDDANNELSE
Tid og sted:
Indhold:

Æ

nd

Lørdag den 28. november 2020 fra 9.30 til 15.00 i Odense
Deltagelse er et tilbud til LLO’s mange frivillige, som måske ikke sagsbehandler nu, men
ønsker at gøre dette i fremtiden. Kurset kan ligeledes bruges som en genopfriskning af
eksisterende viden.
Deltagerne skal:
•
•
•
•

re

tt

Kende de generelle regler om ansvar og rådgivning
Forstå hvad der er vigtigst for det medlem, der henvender sig
Få et lynkursus i at skrive indsigelser og vinde sager
Få et overblik over hvilke sager vi har flest af, og hvordan vi besvare ofte stillede
spørgsmål
• Stille spørgsmål og erfaringsudveksle med andre afdelinger og landsorganisationen

il

we

bi

Rådgiveruddannelsen ses som et fundament for frivillige, som der bygges videre på
med kurserne Lejeret I og II (som i højere grad handler om den juridiske gennemgang af
lejeretten).

na

Målgruppe:

Frivillige, der helt eller delvist varetager sagsbehandling – herunder studerende.

Pris:

450 kr. pr. deltager
Rejseudgifter dækkes af LLO

Tilmeldingsfrist:

torsdag den 19. november 2020 – kontakt Tina Frederiksen på tfr@llo.dk for at få
tilsendt invitation og tilmeldingsblanket

Undervisere:

Anders Svendsen, Chefjurist LLO i Danmark

Antal pladser:

25 personer - tilmelding sker efter først-til mølle-princip
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