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I 2016 var der vanen tro stor interesse for vores medlemskurser bl.a. omkring emnerne Lejeloven
og Generationsskifte. Det er en stor glæde, når vores medlemmer møder op og benytter sig af de
kursustilbud vi udbyder.
ProDomus fortsætter nu rækken af spændende, aktuelle medlemskurser i 2017 og glæder os til at
byde vores medlemmer velkommen.

KURSER FORÅRET 2017
GRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND (GI) 1. MARTS 2017 – KURSUS 01/2017

Kurset afholdes i et samarbejde mellem Grundejernes Investeringsfond, Nordjyske Bank og
ProDomus.
Sted:

Nordjyske Bank, Torvet 4, 9400 Nørresundby kl. 15-18.00.

Oplægsholder:

Afdelingschef Hannah Vilvig (GI)
Områdedirektør Jacob Jensen (Nordjyske Bank) og
Direktør Britta Jespersgaard (ProDomus)

På kurset har du også mulighed for at møde medarbejdere fra ProDomus, der gerne besvarer
spørgsmål. Nordjyske Bank byder på sandwich og vand efter kurset.
Kurset informerer medlemmerne om de regler, som en udlejer eller administrator må være
opmærksom på i forhold til GI, herunder hvilke udgifter du kan medtage over § 18 og 18 b
vedligeholdelseskontoen, hvorledes du indberetter regnskabet til GI, hvorledes man beregner
satser, hensættelser og ikke mindst bindingspligt. Kurset byder endvidere på nyheder indenfor
nævns- og retspraksis.
Du vil på kurset både møde teori og praksis, og oplægsholder præsenterer konkrete eksempler og
problemstillinger, som deltagerne får mulighed for at drøfte indbyrdes.
Efter kurset er Nordjyske Bank vært ved en sandwich og en vand, hvor der vil være rig lejlighed til
at netværke.
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FINANSIERING AF UDLEJNINGSEJENDOMME 14. MARTS 2017 – KURSUS 02/2017

Kurset afholdes i et samarbejde mellem Uvildige.dk og ProDomus.
Sted:

Revisionsfirmaet Beierholm, Voergaardsvej 2, 9200 Aalborg SV kl. 1518.00.

Oplægsholder:

Direktør Hans Peter Christensen (Uvildige.dk) og
Direktør Britta Jespersgaard (ProDomus)

Kurset henvender sig til nuværende og kommende ejere og administratorer af
udlejningsejendomme.
Du får blandt andet svar på, hvad de lave renter betyder for ejendomsinvestering og hvor meget dit
valg af finansiering betyder for det samlede afkast.
Ligeledes byder programmet på input om hvorvidt det er tid til at låse renten fast og i så fald
hvordan og hvor længe, ligesom der også sættes fokus på hvordan konkurrencen og dermed
prissætningen på lån til udlejningsejendomme aktuelt ser ud.
Der er med andre ord værdifuld viden at hente. Medlemmerne har både aha og haha oplevelser i
vente, når Hans Peter Christensen i øjenhøjde leverer uvildige, økonomiske guldkorn.
På kurset har du også mulighed for at møde medarbejdere fra ProDomus, der gerne besvarer
spørgsmål.
Der bydes på sandwich og vand efter kurset.

DIALOGMØDE DANSKE UDLEJERE 4. APRIL 2017 – KURSUS 03/2017
Dialogmødet afholdes i et samarbejde mellem Danske Udlejere og ProDomus.
Sted:

ProDomus, Boulevarden 11, 1., 9000 Aalborg kl. 17-20:00

Ordstyrer:

Advokat Mogens Broe-Andersen

Under kurset vil der blive serveret en let tapas-anretning og en vand.
Har du interesse for lejeret og udlejningsrelaterede spørgsmål og har du lyst til at indgå i en dialog
med ligesindede om de problemstillinger, der er aktuelle for tiden? Debatten er åben og intet
emne er for stort eller småt.

4

KOMMENDE KURSER EFTERÅRET 2017
MIN FØRSTE UDLEJNINGSEJENDOM (SOMMER 2017) – KURSUS 04/2017
Kurset vil byde på aktuelle emner for den mindre erfarne udlejer. Du vil blive præsenteret for
særlige opmærksomhedspunkter, faldgruber og modtage en række gode råd fra relevante
branchefolk, herunder revisorer, advokater og ejendomsadministratorer.
Kurset er endnu ikke endeligt programsat.
LEJELOVEN – VI SER PÅ STORT OG SMÅT (EFTERÅR 2017) – KURSUS 05/2017
Kurset vil tage en aktuel temperaturmåling på Lejeloven og de udfordringer man som udlejer
møder. Vi ser endvidere på de seneste afgørelser i nævn- og retspraksis.
Kurset er endnu ikke endeligt programsat.
TILMELDING OG GEBYR:
Tilmelding med angivelse af deltagernavn (e), medlemsnr. i ProDomus og kursusnr. kan ske på
LHB@prodomus.dk eller på telefon nr. 98 12 05 00.
Alle kurser er GRATIS for medlemmer af ProDomus.
Kursusgebyr for ikke-medlemmer udgør kr. 500,-.
Se mere om kursusindhold og tilmelding på vores hjemmeside www.prodomus.dk.

Vi glæder os til at se Jer - vel mødt!

Britta Jespersgaard
direktør
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