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Udskrift af retsbogen

Den 21. august 2014 kl. 14:15 blev retten sat i retssal 21 af dommer Jeanett
Bukhave.

Der blev foretaget i ikke offentligt retsmøde
sag nr. BS 21C-1275/2012:

Foreningen Fonden Live
CVR-nr. 33893434
c/o Jens Tholstrup Hansen
Rytterager 62
2791  Dragør
mod
Scandinavian Airlines System
Danmark Norge Sverige
Lufthavnsboulevarden 10
2770  Kastrup
og
SAS Danmark A/S
CVR-nr. 56994912
Hedegaardvej 88
2300  København S

Retsmødet er et ikke offentligt retsmøde, jf. retsplejelovens § 339 a.

For sagsøger mødte advokat Hanne Magnussen.

For sagsøgte mødte advokat Christian K. Clasen.

Der fremlagdes:

- Stævning med bilag 1-35
- Sagsøgtes indledende processkrift ad formaliteten af 24. april 2012
- Sagsøgers processkrift ad formaliteten 1 af 27. april 2012
- Sagsøgtes supplerende indledende processkrift af formaliteten af 25. maj
  2012
- Sagsøgers processkrift af formaliteten 2 af 8. juni 2012
- Sagsøgtes processkrift med bilag A af 24. august 2012
- Sagsøgers bemærkninger til processkrift af 11. september 2012
- Sagsøgtes supplerende processkrift af 21. september 2012
- Sagsøgers afsluttende bemærkninger af 4. oktober 2012
- Endelig åbningsunderretning
- Svarskrift med bilag B-X
- Replik
- Duplik med bilag Y-Z
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- Processkrift I med bilag 36-41d
- Processkrift A med bilag Æ1-Æ30
- Processkrift II med bilag 42-46
- Processkrift B med bilag Ø

Sagsøger fremlagde endvidere bilag 48-357.

Sagen drøftedes.

Med sagsøgtes samtykke tillader retten på grupperepræsentantens begæring,
at Lill Karlsson, Granåsvägen 21, 429 35 Kullavik, Sverige, tilmeldes
gruppesøgsmålet som sagsøger, jf. retsplejelovens § 254, stk. 6.

Sagsøger vil snarest fremsende revideret liste over tilmeldte sagsøgere, bilag
1.

Sagsøger vil endvidere snarest og senest den 4. september 2014 fremlægge
revideret bilag 42.

Sagsøgte havde ingen bemærkninger til sagsøgers begæring om, at sagen
behandles af 3 dommere, jf. retsplejelovens § 12, stk. 3.

Der blev afsagt

Kendelse

Da sagen frembyder omfattende retlige og bevismæssige spørgsmål, finder
retten at 3 dommere bør deltage i afgørelsen af sagen, jf. retsplejelovens §
12, stk. 4, jf. stk. 3, nr. 3, hvorfor

bestemmes:

i afgørelsen af denne sag deltager 3 dommere.

Retten bestemte, at sagsøger skal indlevere et processkrift til retten og
sagsøgte senest den 18. september 2014, hvor sagsøger blandt andet tager
stilling til sagsøgtes seneste processkfi B, herunder provokationer, temaet for
revisorerklæring i sagen, samt udestående provokationer, blandt vedrørende
formuleringen af påstand 6.

Retten bestemte, at sagsøgte skal indlevere et processkrift til retten og
sagsøger senest den 23. oktober 2014, hvor sagsøgte tager stilling til
sagsøgers  processkrift.

Hvis fristerne ikke overholdes, kan retten træffe bestemmelse om
udeblivelsesvirkning, jf. retsplejelovens § 360, stk. 5, jf. § 355, stk. 2.
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Såfremt fristoverskridelsen ikke tillægges udeblivelsesvirkning, kan retten i
stedet afskære nye påstande, anbringender og beviser vedrørende
ovennævnte forhold, der fremkommer efter fristens udløb, jf. retsplejelovens
§ 358, stk. 4, jf. stk. 1.

Retten henstillede parterne til at overveje berammelse af hovedforhandling.

Der var enighed om, at retten telefonisk berammer et telefonmøde til primo
november 2014.

Sagen udsat.

Retten hævet.

Jeanett Bukhave
dommer

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Københavns Byret, den 26. august 2014.

Natasja Petersen, kontorfuldmægtig




