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OPGAVE 1
Gitte Rasmussen er direktør for børnemøbelfirmaet,” Human Group”. Efter en konkurs i slutningen af 2012,
blev der skaffet den fornødne kapital, så aktiviteterne kunne videreføres i et nyt selskab, ” H - Gruppen”, og
nu gælder det om at få ordrer i hus.
Gitte Rasmussen ringer og skriver derfor rundt til såvel gamle, som potentielle nye kunder. Bl.a. ringer hun
den 10. januar 2013 til børnehaven, ”De små Vandaler”, idet børnehaven med jævne mellemrum har bestilt
dels supplerende møblement, dels ny-designede børnemøbler.
Under samtalen med børnehaveleder Torben Mannesen, tilbyder Gitte at sælge 10 stk. høje stole af
mærket ”Stolke 11” til en samlet pris af 25.000 kr. Mannesen lover at overveje tilbuddet.
Gitte skriver desuden samme dag til vuggestuen ”Visselulle”, og tilbyder dem at købe dels stolen ”Stolke
11” til en stykpris af 2.999 kr. og dels træpuslespil samt trætog til en stykpris af 89 kr.
Den 24. januar 2013 modtager Gitte skriftlig accept fra børnehaveleder Mannesen, hvoraf fremgår, at han
bestiller 5 stk. ”Stolke 11” til en samlet pris af 12.500 kr.
Samme dag modtager Gitte ligeledes brev fra ”Visselulle”. Der er tale om en bestilling på 15 stk. ”Stolke 11”
til en stykpris på 2.999 kr.
Imidlertid har Gitte den12.januar solgt hele lageret af ”Stolke 11” til en Sydsvensk kommune, som Gitte i
lang tid har søgt at få som kunde.
Gitte afviser derfor overfor både ”De Små Vandaler” og ”Visselulle”, at der er indgået aftale med dem.
1. Vurder, om ”H - Gruppen” er forpligtet til at levere til ”De Små Vandaler”
2. Vurder, om ”H - Gruppen” er forpligtet til at levere til ”Visselulle”
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Gittes 13-årige datter, Cæsilie, er meget interesseret i bueskydning.
Hun har i lang tid ønsket sig en Falcon langbue, model Triumph Vintage, men den koster 2.499 kr.! Ved
forskellige småjobs, - herunder uddeling af reklameaviser, er det dog lykkes Cæsilie at spare 2.500 kr.
sammen, og efter skoletid tager hun straks til byen, og køber langbuen i ”Sport og Jagt” i Vildskud. Cæsilie
ser noget ældre ud end hun er, og ekspedienten finder intet underligt ved handlen, hvor Cæsilie betaler
kontant.
Da Cæsilie kommer hjem, skal buen straks tages i brug. En skydeskive hænges op i baghaven, og hun indvier
buen. Det går fint, indtil hun mister balancen. Pilen fortsætter ind på naboens grund, hvor den sætter sig
fast i Svend Lidenlunds lår, - med stor skade til følge.
Lidenlund køres på skadestuen, og Cæsilie ringer til Gitte, og fortæller om det passerede. Gitte, som intet
kender til datterens planer om bueindkøbet, er rystet, og forlanger straks, at Cæsilie tilbageleverer buen.
”Sport og Jagt” afviser dog at lade handlen gå tilbage.
3. Vurder, om ”Sport og Jagt” er forpligtet til at lade handlen gå tilbage.
Da Svend Lidenlund, efter 2 ugers indlæggelse, udskrives fra hospitalet kræver han erstatning. Bl.a. har
pilen forårsaget, at han har fået varige mén, og Svend Lidenlund er gået glip af et attraktivt jobtilbud, som
han mener, han utvivlsomt ville have fået, hvis han ikke havde fået pilen i låret.
4A. Vurder om Lidenlund kan få erstatning.
4B. Vurder hvad Lidenlund eventuelt kan få erstatning for.
4C. Vurder fra hvem, Lidenlund eventuelt kan få erstatning.

OPGAVE 2
Bo Grøn havde i en årrække ernæret sig ved at dyrke økologiske produkter på sin landbrugsejendom, men
hans sædvanlige aftagere var med årene blevet færre og færre, hvorfor han besluttede sig for at gå på
efterløn og bortforpagte jorden og de 3 avlsbygninger (stuehuset var for længst revet ned) og bosætte sig i
Thailand.
Bo Grøn manglede likvider til den påtænkte bosætning i Thailand, og drøftede dette med sin bank, der dog
ikke ville låne ham mere.
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Samme aften drøftede han situationen igennem med sin gode nabo Ib Pral, der tilbød Bo Grøn at købe et
fakturakrav på 15.000 kr., som Bo Grøn havde mod Totalkøbmanden for levering af økologiske produkter til
dennes butik. Bo Grøn undlod dog at oplyse, at Totalkøbmanden havde afvist at betale mere end 10.000
kr., idet det viste sig, at de leverede produkter indeholdt pesticidrester, og derfor ikke kunne sælges som
økologiske.
Ib Pral betalte straks 14.000 kr. for fakturakravet, og fik fakturaen udleveret, og meddelte allerede samme
dag Totalkøbmanden, at denne nu skulle betale de 15.000 kr. til Ib Pral.
1. Tag begrundet stilling til Ib Pral´s muligheder for at få 15.000 kr., og i givet fald fra hvem
Det rygtedes hurtigt i nabolaget, at Bo Grøn manglede penge, og den lokale handelsmand Kim Kvik opsøgte
ham for eventuelt at købe forskellige maskiner. Især var Kim Kvik interesseret et næsten nyt
vandingsanlæg, som ham tilbød Bo Grøn 40.000 kr. for. Anlægget havde kostet 120.000 kr. for 1 år siden, så
Bo Grøn syntes, det var en meget stor afskrivning, men lod sig dog overtale, da Kim Kvik oplyste, at den
pågældende type vandingsanlæg inden længe ville blive forbudt, fordi det støjede.
Kim Kvik fik anlægget med på sin lastbil, og kørte direkte ud til en frilandsgartner, og solgte anlægget for
90.000 kr. Anlægget blev stillet i frilandsgartnerens garage. De aftalte 90.000 kr. fik Kim Kvik dog ikke med
det samme, men det aftaltes, at betaling skulle ske om 3 måneder.
Et par dage senere fandt Bo Grøn ud af at oplysningen om, at det pågældende anlæg inden længe ville blive
forbudt, på ingen måde var korrekt, hvorfor han krævede anlægget retur, eller yderligere 50.000 kr. ud
over de aftalte 40.000 kr.
2. Foretag en begrundet vurdering af Bo Grøns muligheder
Bo Grøn havde den 7/1 2013 købt langrendsski hos den lokale sportsforretning, men kunne godt se, de ikke
var voldsomt anvendelige i Thailand. Bo Grøn havde på grund af mangel på sne endnu ikke anvendt skiene.
Købsprisen på 3.700 kr. havde han heller ikke betalt endnu. Den 27/1 2013 henvendte han sig til
sportsforretningen, idet han ønskede at hæve aftalen, hvilket begrundedes med, at han ikke fik brug for
skiene, samt skiene i øvrigt ikke havde nøjagtig samme farve.
3. Tag begrundet stilling om Bo Grøn kan hæve aftalen med sportsforretningen
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I et desperat forsøg på at rejse penge havde Bo Grøn allerede sidste år oplyst til sit forsikringsselskab, at
hans tre lige store avlsbygninger ikke længere var stråtækte, men havde fået tegltag, hvilket dog ikke var i
overensstemmelse med sandheden.
Forsikringsselskabet nedsatte derfor den fremtidige årlige forsikringspræmie fra 30.000 kr. til 10.000 kr., og
Bo Grøn betalte den 1/1 2013 10.000 kr. dækkende året 2013.
En af de sidste dage i januar 2013 brændte den ene af de tre bygninger, en skade der blev opgjort til
900.000 kr.
4. Vurder om Bo Grøn kan forventes at få erstatning, og såfremt det er tilfældet, hvor meget
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