Generalforsamling og årsfest 2009

Lørdag den 24. oktober 2009 på
Schæffergården i Gentofte

LÆR AT NETWORKE

FORENINGEN AF ADVOKATER OG ADVOKATFULDMÆGTIGE I DJØF

Kære medlem
Nu får du chancen for at lære de allerbedste networking-tricks fra én af
verdens dygtigste eksperter på området.
Tiden nærmer sig for vores traditionsrige årsfest og generalforsamling 2009.
Det er som altid en unik mulighed for at mødes med kolleger, fuldmægtigkammerater, modparter og andre gode faafere. Men i år varmer vi desuden
op med et inspirerende kursus i den ikke helt nemme disciplin networking.
Pippa Blakemore er internationalt anerkendt ekspert i forretningsudvikling
og strategisk networking for advokater, og lørdag den 24. oktober kan du
møde hende på Schæffergården i Gentofte. Kurset ”Developing your
Networking Skills” giver efteruddannelsespoints, og mon ikke du allerede
får glæde af dine nyerhvervede skills, når vi efter generalforsamlingen
inviterer til et brag af en fest med 3-retters menu og dans til liveband?
Husk at tilmelde dig senest fredag den 2. oktober.
Vi glæder os rigtig meget til at se dig!
Bestyrelsen

Developing your Networking Skills

by Pippa Blakemore, BSc (Hons), PGCE

Lær blandt andet hvilken forberedelse, der skal til for at få mest muligt ud
af en hvilken som helst netværksevent, konference eller seminar. Find ud af,
hvordan du kommer i gang med at opbygge og udvikle relationer, der varer.

”Developing your Networking Skills” varer 3x45 minutter og opfylder kravene til advokaters og advokatfuldmægtiges obligatoriske efteruddannelse.

Du kan læse mere om kurset på djoef.dk/faaf. Hvis du vil vide mere om
Pippa Blakemore: www.pep-partnership.co.uk

Årsfesten 2009
Restauranten på Schæffergården har komponeret en skøn 3-retters menu
med vin ad libitum, mens pigebandet Schh Eva leverer stemningsfuldt
blues-musik. Er du frisk på lidt ekstra underholdning under middagen, skal
du endelig ikke holde dig tilbage.
Efter middagen er der dans til ud på de små timer. Er du til Mojitos,
Strawberry Daiquiries, Pina Colada, eller foretrækker du et glas champagne?
Baren er åben hele aftenen, så husk tegnebogen!
Dress code: Elegant og festlig. Smoking eller mørkt jakkesæt, hvis du er
herre. Damer må gerne møde op i festkjolen.

Det praktiske
Overnatning
Generalforsamlingen og årsfesten holdes på Schæffergården, Jægersborg
Allé 166 i Gentofte. Se mere på www.schaeffergaarden.dk. Overnatningen
sker som udgangspunkt i dobbeltværelser. Enkeltværelser kan mod en
merpris fås i begrænset omfang. Aftal dette med Jannie Jessen i DJØF
på telefon 33 95 99 13.

Pris
395 kr. for medlemmer. Prisen for en ledsager er 1.500 kr. Ved tilmelding
og efterfølgende udeblivelse fra arrangementet, vil den faktiske pris (anslået
beløb ca. 2.800 kr.) for forplejning og overnatning blive opkrævet. Dette
gælder for såvel medlemmer som ledsagere.

Tilmelding
Du tilmelder dig ved at indsende tilmeldingsblanketten i vedlagte kuvert eller
på djoef/dk/faaf. Vi skal have din tilmelding og betaling senest den 2. oktober.

Program

Lørdag den 24. oktober 2009
kl. 12.00-13.00
Ankomst og frokostbuffet
kl. 13.00-13.15
Indkvartering
kl. 13.15-16.00
Pippa Blakemore ”Developing your Networking Skills”
kl. 16.00-16.15
Kaffe
kl. 16.15-17.30
Generalforsamling
kl. 19.00
Velkomstdrink og festmiddag. Dans, åben bar og natmad

Søndag den 25. oktober 2009
Kl. 7.30-10.00
Morgenmadsbuffet i restauranten og herefter afrejse

Generalforsamlingen er din mulighed for at præge det kommende års arbejde i FAAF. Vil du for alvor have indflydelse, kan du stille op som kandidat til
FAAFs bestyrelse.

Generalforsamlingen

Foreløbig dagsorden for FAAFs generalforsamling 2009

Ring eller skriv til formand Morten Schwartz Nielsen: Lund Elmer Sandager,
33 30 02 71, msn@lesadv.dk, næstformand Martin Cumberland: Koch &
Christiansen, 33 15 08 00, mc@kc-law.dk eller næstformand Line Sofie
Bytoft: Nykredit, 44 55 16 85, lsby@nykredit.dk, hvis du vil vide mere.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning og generalforsamlingens
godkendelse heraf
3. Forelæggelse af foreningens årsregnskab 2008 samt foreningens kapitalfonds årsregnskab 2008 og generalforsamlingens godkendelse heraf
Forslag til ændring af FAAFs vedtægter
Fastsættelse af kontingentet for 2010
Eventuelle indkomne forslag
Valg af formand
Valg af bestyrelse
Valg af revisor
Eventuelt

Hvis du har forslag til dagsordenen, skal de sendes til konsulent Helle Venø
på hvp@djoef.dk senest den 30. september 2009. Husk også, at du kan give
et andet medlem fuldmagt til at stemme for dig, hvis du er forhindret i at
deltage.

