KURSUSPROGRAM
for
Temadag og generalforsamling den 10. maj 2012 kl. 10:00–16:45

på First Hotel Grand i Odense
om

Håndtering af miljøretssager i praksis
GENERELT
Førelse af civile retssager på det miljøretlige område giver ofte anledning til praktiske og processuelle
spørgsmål for de involverede advokater. På Danske Miljøadvokaters temadag i maj 2012 retter vi fokus på
sådanne spørgsmål. Temadagen vil tage udgangspunkt i en konstrueret case, hvor repræsentanter fra
bestyrelsen vil præsentere forskellige problemstillinger og synspunkter set fra hhv. den private parts side
og myndighedens side, og hvor der vil blive lagt op til inddragelse af deltagernes egne eksempler og
erfaringer.
Formiddagens case-gennemgang og drøftelser vil blive fulgt op af Håkun Djurhuus, som på baggrund af
sin efterhånden mangeårige erfaring som procesadvokat i blandt andet miljøsager vil holde et mere
generelt indlæg med råd og vink om førelse af civile miljøretssager. Også her vil der være mulighed for
inddragelse af spørgsmål og eksempler fra deltagerne.
Efter de faglige indlæg afholdes generalforsamling i Danske Miljøadvokater. Efter generalforsamlingen vil
der under punktet ”Praksis siden sidst” være en orientering om udpluk af den nyeste retspraksis på miljøog planområdet.
Vores temadage er ofte komprimerede, og der er derfor sjældent tid til uformel snak og opdateringer med
kolleger. Som noget nyt slutter vi derfor dagen af med en fælles 3-retters middag i restauranten fra kl. ca.
17.00 – ca. 19.30. Vi håber, at alle, der har mulighed herfor, vil bakke om det nye initiativ.
PROGRAM:
Kl. 10:00-10:05

Velkomst

Kl. 10:05-12:15

Praktiske og processuelle spørgsmål i civile miljøretssager.
Spørgsmål og erfaringsudveksling med udgangspunkt i gennemgang af en konstrueret case
med diverse typespørgsmål af praktisk og processuel art, herunder spørgsmål om
søgsmålsfrister, udformning af påstande, udskillelse af delspørgsmål, syn og skøn mv.
(v. Helle Carlsen, Hans Haages og Britta Moll Bown)

Kl. 12.15-13.00

Frokost

Kl. 13.00-15.00

Råd og vink om gennemførelse af miljøretssager, herunder om den skriftlige forberedelse
(v. Håkun Djurhuus)

Kl. 15:00-15.15

Pause

Kl. 15:15-15:45

Generalforsamling i Danske Miljøadvokater (se vedhæftede indkaldelse med bilag)

Kl. 15:45-16:45

Praksis siden sidst (v. bestyrelsen)

Kl. 16.45-17.00

Afrunding og udlevering af kursusbeviser

Kl. 17.00 - ?

3-retters middag på First Hotel Grand
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Temadag
om

Håndtering af miljøretssager i praksis
10. maj 2012 kl. 10:00-16:45
På First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5100 Odense

Tilmeld dig temadagen på denne blanket. Gebyr for deltagelse i temadagen og den
efterfølgende middag inkl. 2 glas vin er kr. 900,00 + moms.
Hvis du alene har mulighed for at deltage i temadagen er gebyret kr. 550,00 + moms.
Deltagergebyret opkræves ved faktura. Tilmeldingsfristen er den 1. maj 2012.
Det er bestyrelsens forventning, at kursusprogrammet for foreningens temadag kan tælle med i
den enkelte advokat efteruddannelse med i alt 6 lektioner á 45 minutters varighed. Der vil
derfor blive udstedt kursusbevis til de deltagere, der deltager i hele kurset.
Arrangementet finder sted på First Hotel Grand, Jernbanegade 18 i Odense få hundrede meter
fra Odense Banegård.
For de, der er i bil, skal nævnes, at hotellet har en parkeringsordning med et nærliggende
parkeringshus (50 m fra hotellet), hvor man via hotellet kan købe en 1-dagsparkeringsbillet til
kr. 50,-. Kontakt hotellet for nærmere information.

Send tilmeldingen til Foreningssekretariatet, email eho@danskeadvokater.dk

Navn:______________________________
Firma:______________________________
( )
( )

E-mail:___________________

ønsker at deltage i temadagen medefterfølgende middag med 2 glas vin, kr. 900,00 + moms (sæt kryds)
ønsker at deltage i temadagen, kr. 550,00 + moms (sæt kryds)

Danske Miljøadvokater • H.C. Andersens Boulevard 45 • 1553 København V • Telefon 33 43 70 00 Fax 33 43 70 01
www.danskemiljoadvokater.dk forening@danskeadvokater.dk
2

