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OPGAVE 1
På grund af regeringens særlige tilskudspulje til husejere, som energiforbedrer deres hus, har visse
håndværksfirmaer fyldte ordrebøger.
Bl.a. har firmaet ”Rambobyg A/S” rigeligt at se til. Som nogle af de første på markedet tilbyder de bl.a.
papiruld til isolering af såvel nye som ældre huse. Der er tale om et genbrugsprodukt, som særligt de
miljøbevidste kunder er begejstrede for.
Papirulden køber ”Rambobyg A/S” hos firmaet ”Isolet”, Esbjerg. Betalingsbetingelserne er 30 dages kredit.
”Rambobyg A/S” har netop afsluttet et stort arbejde (17 mio. kr.) for entreprenørvirksomheden
”Megabyg”. ”Megabyg” er imidlertid ramt af den økonomiske krise, og har ikke betalt som aftalt. Dette
rammer ”Rambobyg A/S” på likviditeten, og giver – på trods af de fyldte ordrebøger - store økonomiske
problemer for firmaet. Bl.a. betaler ”Rambobyg A/S” ikke den sidste leverance fra ”Isolet”. ”Isolet” leverede
varerne d. 10.10.2011, regningen forfaldt d. 10.11.2011 og var på 400.000 kr + moms. Varerne ligger stadig
på ”Rambobyg A/S´s” lager, og ”Isolet” ønsker nu at hæve handlen, da de frygter, at ”Rambobyg A/S” vil gå
konkurs.
”Rambobyg A/S” protesterer overfor ophævelsen.
1. Giv en begrundet løsning på konflikten.
”Rambobyg A/S” forhandler nu med deres bank, ”Firkløverbanken” om en forhøjelse af kassekreditten.
Banken ønsker sikkerhed i 3 fakturakrav som ”Rambobyg A/S” har mod henholdsvis Anton Arkildsen på
140.000 kr., mod ”Bygherren ApS” på 160.000 kr. og mod Christine Cap på 300.000 kr. ”Rambobyg A/S”
accepterer dette, og ”Firkløverbanken” bevilger følgelig, at kassekreditten forhøjes med 500.000 kr.
Samme eftermiddag får ”Rambobyg A/S” dog besøg af fogeden, som på vegne af en af ”Rambobyg A/S´s”
kreditorer, Oliekompagniet, ønsker at gøre udlæg i de 3 fakturakrav. Både ”Rambobyg A/S” og
”Firkløverbanken” protesterer herimod.
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2. Giv en begrundet løsning på konflikten.
Som nævnt er ordrebogen dog fyldt, - særligt med efterisoleringsarbejder på ældre huse. Medarbejderne
Jarl Jensen og Thor Svendsen er derfor på vej ud til en kunde på Søvangstværvej. Pludselig løber en
schæferhund ud foran varebilen, som i en undvigemanøvre havner i den modsatte kørebane, hvor en
modkørende bilist, Jeanette Jepsen, bliver lettere kvæstet, ligesom hendes bil totalskades. Jeanette Jepsen
kræver erstatning.
3. Giv en begrundet vurdering af hendes krav herunder overfor hvem, det kan rejses.
Da Thor og Jarl, som ikke kom til skade, senere møder op på Søvangstværvej er de så stressede over
færdselsuheldet, at de sjusker med indføringen af isoleringsmaterialet, med det resultat, at et af rummene i
det ældre hus tilsprøjtes med isoleringsmateriale. I rummet er et maleri af guldaldermaleren Jens Juel.
Maleriet ødelægges, og ejeren kræver erstatning af ”Rambobyg A/S”
4. Giv en begrundet vurdering af kravet.
5. Kan ”Rambobyg A/S”, hvis de dømmes til at betale, kræve beløbet hos Thor og Jarl?

OPGAVE 2
To brødre, Alf og Bo, der begge var lystfiskere, besluttede i foråret 2011, at de ville søge at supplere deres
lønindkomster ved at opstarte et firma med produktion af fiskestænger.
De opsøgte den lokale bank, Kvik-Kredit, for at skaffe driftskapital i form en kassekredit, hvilket blev
bevilget med 300.000 kr. som maksimum, og de underskrev begge som skyldnere.
Produktionen blev igangsat, og på ingen tid havde de produceret de første 30 fiskestænger, der alle blev
solgt til venner og bekendte. Salget skete direkte fra produktionslokalet.
Ole Krog havde købt en stang for 4.800 kr., og glædede sig til omgående at tage den i brug, hvilket dog viste
sig ikke at gå helt som planlagt. Han fik hurtigt en lille rødspætte på krogen, men under indhalingen
splintredes fiskestangen i flere stykker og uheldigvis ramte et af stykkerne Ole Krog i øjet, med så store
skader til følge, at synet på øjet ikke kunne reddes.
1. Giv en begrundet redegørelse for Ole Krogs muligheder for erstatning i anledning af det passerede.
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Niels Flynder, der også havde købt en fiskestang til 4.800 kr., hørte om Ole Krogs situation, og han blev
derfor noget betænkelig ved at bruge sin fiskestang. Han tænkte over situationen en måneds tid, hvorefter
han besluttede sig for at hæve sit køb, hvilket Alf og Bo dog ikke ville høre tale om.
2. Giv en begrundet redegørelse omkring Niels Flynders muligheder.
Alf og Bo mistede hurtigt interessen for at producere fiskestænger, men desværre skyldte de Kvik-Kredit
270.000 kr. på kassekreditten.
Alf ejede absolut intet, hvorimod Bo havde forskellige aktiver, bl.a. en gældfri bil der var ca. 110.000 kr.
værd og et arvet maleri, der var vurderet til 130.000 kr.
3. Redegør for Kvik-Kredits muligheder for at få inddrevet de 270.000 kr.
Alf fik noget ondt af sig selv oven på fiaskoen med produktionen af fiskestænger, og ville muntre sig selv lidt
op med en safaritur til Kenya.
Han købte den 13/7 2011 en jagtriffel til 13.000 kr. i Sportsmagasinet, og fik riflen med hjem med det
samme. Det blev aftalt, at han skulle betale for riflen den 1/8 2011, hvilket han imidlertid ikke fik gjort.
4. Redegør for Sportsmagasinets muligheder for at få deres tilgodehavende på de 13.000 kr.
Alf var nu i så stor pengetrang, at han forsøgte sig som indbrudstyv. Hos spillelærer Streng stjal han en
kostbar violin, som han solgte til en musikhandel for 40.000 kr. Nogle uger senere fik Streng øje på violinen
i musikhandelen, hvor den var sat til salg for 52.000 kr. Streng krævede at få violinen udleveret, hvilket
indehaveren af musikhandelen bestemt ikke var indstillet på.
5. Redegør for Strengs muligheder.
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