NETVÆRK FOR VALUARVURDERING
En ny mulighed for at dele erfaringer med andre

De nye regler for valuarvurderinger, der trådte i kraft 1. oktober 2018, blev fastsat på baggrund af et behov
for større kvalitet, stringens og gennemsigtighed i branchen, der værdiansætter andelsboligforeningers
ejendomme. De nye regler stiller større krav til valuarerne og indirekte også de, der anvender valuarernes
arbejde.
Derfor etablerer DE dette netværk, hvor valuarer, administratorer og revisorer, som de professionelle i
branchen, får en indgang til hinanden og løbende kan drøfte og dele erfaringer, når valuarvurderinger efter
de nye regler, skal udformes og benyttes i praksis.
Netværket er for dig, der som valuar, administrator eller revisor håndterer andelsboligforeningers
ejendomme og vurderingerne af disse. Det er et krav for netværksdeltagelsen, at du aktuelt skal udforme
eller anvende valuarvurderinger i praksis – dvs. at du reelt arbejder med og også fremtidigt skal arbejde med
valuarvurderinger.
Dit udbytte af netværket afhænger af din egen og de andres deltageres aktive deltagelse. Både ved
netværksmøder og imellem disse.
Til dette og fremtidige netværksmøder får du mulighed for at få debatteret dine spørgsmål til den praktiske
og principielle udformning og anvendelse af valuarvurderinger efter de nye regler med de andre deltagere
indenfor de rammer for erfaringsudveksling, som sættes for møderne.
Sidst, men ikke mindst, er det dine inputs til netværkets form og netværksmødernes indhold, der kommer til
at danne udgangspunkt for netværket fremover, som et forum, hvor du kan give og få input til ”best practice”.

Indhold
Dette er indbydelse til første netværksmøde, og - værd at bemærke - du vil ikke ved mødet blive undervist i
reglerne for valuarvurderinger.
Programmet er sammensat af korte indlæg, der skal initiere strukturerede drøftelser og erfaringsudveksling
blandt deltagerne:
- DE’s Erhvervsudvalgsformand Mikael Hartmann og DE’s Vicedirektør, Advokat Michael Andersen – om
branchenormens opløftelse til bekendtgørelse og baggrunden herfor
- Partner, Advokat Thomas Dall Jensen, ARK Advokatpartnerselskab – om valuarvurdering i aktuel
retspraksis
- Diplomvaluar Mikkel Scheel, Scheel & co., Adm. direktør Rasmus Juul-Nyholm, Administrationshuset
Cobblestone og Partner, Statsaut. revisor Jesper Buch, BDO – om valuarvurderingens udarbejdelse og
anvendelse, med fagrelevante nedslag
Dagen afrundes med en kort drøftelse af netværkets form og funktion samt netværksmødernes indhold og
struktur fremadrettet.

Praktisk:
Første netværksmøde afholdes:

Mandag 4. februar 2019
10.00 – 15.00 (morgenmad fra kl. 9.30)
Dansk Ejendomsmæglerforening,
Islands Brygge 43, 2. sal
2300 København S

Seneste tilmelding/afmelding:

28. januar 2019

Vigtigt vedr. din tilmelding:
Vi tilstræber en proportional repræsentation af faggrupper i netværket og har derfor en
tilmeldingsbegrænsning, der løbende tilpasses. Vi kan derfor ikke love dig plads ved tilmelding.
Din tilmelding kan ske til Betty Post på bp@de.dk med angivelse af ”Tilmelding til netværk for
valuarvurdering”. Vi vender herefter hurtigst muligt tilbage med bekræftelse af din tilmelding.

Pris:

kr. 795 ex. moms.

