
  

 

Advokaterne Linda Giessing, Gry Stikling Hermansen samt Karen-Marie Hovmøller 
vil fortælle om: 
 

 Skifteformer 

 Afdødes ægtefælles/samlevers rettigheder 

 Opsigelse/ophævelse af lejemål 

 Hvornår kan udlejer få adgang til lejemålet 

 Hvad kan udlejer kræve af boet ved boudlæg 

 Hvad kan udlejer stille op med afdødes indbo i lejemålet 

 Opmagasinering af indbo i plejeboliger 

 Istandsættelseskrav samt anmeldelse heraf 

 Anmeldelse af krav ved proklama 

 Modregning 

 Hvem hæfter for udlejers krav 

 Betalingsrækkefølge 

 Hvornår får udlejer sit tilgodehavende betalt 

Videreuddannelse & kurser med en praktisk og juridisk vinkel 
C/O Hovmøller & Thorup Advokatfirma, Strandvejen 4, 1. Sal, DK-9000 Aalborg, Danmark, www.jurajour.dk, telefon +45 96 30 42 30 

Kontonummer 7450 0001194612, cvr.nr. 35 05 00 43 

 

Bolig 
 lejeret    

Invitation til kursus 

Torsdag d.15. november 2018 

Kl. 09.00 -12.00 

i Havnehuset, 

Strandvejen 4, 

9000 Aalborg 

”Lejers død, hvad skal man være særligt opmærksom på?” 

Afdelingsleder Bettina Jakobsen fra Skifteretten i Aalborg samt kontor-

fuldmægtig Hanne Kjeldsen fra Skifteretten i Hjørring vil være tilstede og 

vil kunne besvare de spørgsmål, der vedrører de skifteretlige emner, 

herunder hvorledes samarbejdet mellem udlejer og Skifteretten kan 

optimeres. 

Kurset henvender sig til de administrative medarbejdere i den almene samt 

private boligudlejning og har til formål at give kursusdeltagerne et indblik i, 

hvad man skal være særligt opmærksom på, når en lejer dør. 

Undervisere:  

Advokat Linda Giessing 

Advokat Gry Stikling Hermansen samt 

Advokat Karen-Marie Hovmøller 

fra Hovmøller & Thorup Advokatfirma  

Derudover vil afdelingsleder Bettina 

Jakobsen fra Skifteretten i Aalborg samt 

kontorfuldmægtig Hanne Kjeldsen fra 

Skifteretten i Hjørring være tilstede og 

besvare spørgsmål. 

Pris: 

Kursusafgiften er fastsat til kr. 800,00 + 

moms, eller i alt kr. 1.000,00 pr. person.  

Afgiften bedes samtidig med tilmelding 

overført til: reg.nr. 7450, konto nr. 

0001194612 med henvisning til 

”0000124117 + deltagernavn” 

Morgenkaffe med brød er inkluderet. 

Der tages forbehold for at aflyse kurset, 

hvis deltagerantallet ikke udgør 

minimum 10 personer. 

Tilmelding:  

Send din tilmelding til aw@ht-law.dk 

Tilmeldingsfristen er mandag, den 5. 

november 2018.  

Kurset opfylder kravene for godkendelse som 

obligatorisk efteruddannelse, jfr. Retspleje-

lovens § 126, stk. 5 med 4 lektioner. 

”Bliv godt klædt på  

til at håndtere  

– eller allerhelst undgå –  

juridiske problemstillinger  

i hverdagen!” 
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