Nævnskonference lørdag den 10. september 2022
Igen i år har vi glæden af at indbyde til Nævnskonference ved professor ved juridisk
Institut, Aarhus Universitet lic.jur. Hans Henrik Edlund.
Tid og sted: Lørdag den 10. september 2022 fra 09.15 til 16.00
Comwell H. C. Andersen, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense
Konferencen henvender sig til øvede sagsbehandlere, huslejenævnsmedlemmer,
beboerklage-nævnsmedlemmer og lægdommere ved boligretten, der ønsker at
opdatere deres viden om nyere lejelovgivning, nævns- og domspraksis.
Der er ankomst og morgenkaffe fra 9.15 til 9.45 og konferencen starter præcis kl. 9.45
Professor, lic.jur. Hans Henrik Edlund er også formand for såvel huslejenævn som
beboerklage-nævn, domsredaktør for Tidsskrift for Bolig- og Byggeret (TBB) og
formand for Husleje- og beboer-klagenævnsforeningen, fører os igennem dagens
program, der udsendes sammen med bekræftelse på deltagelse.
Vi udbyder både fysiske og digitale pladser til konferencen, der livestreames, men
optages ikke. Det bliver derfor ikke muligt at få fremsendt optagelse af konferencen
efterfølgende.
Bemærk venligst, at man først er tilmeldt endeligt, når vi har modtaget udfyldt
tilmeldingsblanket/ digital tilmelding samt betaling.
Tilmelding:

Tilmelding til digital deltagelse i konference: HER
Tilmelding til fysisk deltagelse i konference: Rekvirér
tilmeldingsblanket på tfr@llo.dk. Der kan maks. deltage 25
personer på den fysiske konferencen i Odense , så hurtig
tilmelding tilrådes.
Du modtager først bekræftelse på deltagelse, når betaling er
registreret – dog ikke i uge 29, 30 og 31, da vi holder
sommerferie.

Tilmeldingsfrist:

For både fysisk og digital tilmeldelse er tilmeldingsfristen
torsdag den 1. september 2022

Deltagergebyr:

Kr. 2.000 for advokater for såvel fysisk som digital deltagelse
Kr. 450 for sagsbehandlere, nævnsmedlemmer og lægdommere
for fysisk deltagelse i Odense
kr. 250 for digital deltagelse for sagsbehandlere,
nævnsmedlemmer og lægdommere
Gebyr bedes indbetalt på kontonr. 5301 0905546. Oplys venligst
del-tagernavn og dato for konference ved indbetaling. Når

betaling er regi-streret vil du modtage en deltagerbekræftelse fra
os. Vi sender løbende deltagerbekræftelser - dog ikke i uge 29 og
30 grundet ferie.
Betalingsfrist:

Senest mandag den 5. september 2022. Bemærk, at du ikke kan
deltage, hvis vi ikke har registreret din betaling før konferencen.

Materiale:

Der vil på konferencen blive uddelt slides, som også sendes til de
digitale deltagere før konferencen.

Afbud:

Afbud skal sendes til tfr@llo.dk. Ved afbud senere end en uge før
kursus-afholdelse 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. del-tager til dækning af
udgifter på konferencestedet.

Diplom:

Der vil ved kursets afslutning blive uddelt diplom til hver enkelt
deltager og til de der deltager digitalt vil diplom blive fremsendt
efterfølgende pr. email.

Rejseudgifter:

Der dækkes ikke rejseudgifter til denne konference. Deltagerne
(afde-lingerne) må selv afholde transportudgifterne i forbindelse
med kon-ferencen. Vi anbefaler lægdommere og huslejenævnsmedlemmer/-suppleanter, at henvende sig til deres LLO afdeling
vedrørende deltagelse på konferencen, gebyr og betaling af
transport.

Bekræftelse på
Deltagelse, og evt.
materiale

Udsendes senest onsdag den 7. september 2022, såfremt
betaling er registreret hos LLO

Corona:

I tilfælde af, at vi grundet ny udvikling i corona-situationen
bliver nødsaget til at aflyse den fysiske konference vil vi i stedet
afvikle den digitalt på dagen for alle til meldte

I gennemgangen vil også konferencedeltagernes aktuelle problemer blive omtalt, og
deltagerne opfordres til på forhånd og senest onsdag den 31. august 2022 at sende
problemstillinger, der ønskes drøftet, til Hans Henrik Edlund på hhe@law.au.dk
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