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OPGAVE 1.
Anders Andersen ejer en cykelforretning i Aarhus Midtby ved navn ”Andersen Cykler”.
Forretningen har én ansat, Bente Buss. Hun er uddannet cykelmekaniker og passer
værkstedet, der hører til butikken samt ekspederer i butikken fra tid til anden.
Den 30. april 2014 besøger Carl Cort forretningen. Han vil købe en ny citybike med 5
indvendige gear, og Bente viser ham en model til kr. 4.995. Efter en kort prøvetur på cyklen
vender Carl tilbage til forretningen. Han vil gerne have cyklen men synes, at prisen er for høj.
Bente tilbyder Carl, at han kan købe cyklen for 3.000 kr., hvis de handler med det samme. Det
siger Carl ja til og betaler kontant og tager cyklen med sig.
Senere samme dag kommer Anders i forretningen og erfarer, at Bente har solgt cyklen med
rabat. Anders bliver rasende og kræver, at handlen går tilbage, idet forretningen aldrig
tidligere har givet en rabat af den størrelse til en kunde og vil tabe penge, hvis cyklen sælges
så billigt. Carl fastholder, at han er berettiget til at beholde cyklen.
1.1. Der ønskes en begrundet stillingtagen til, hvorledes den juridiske stilling mellem
Anders, Bente og Carl er?
Anders Andersen køber et parti på 10 mountainbikes fra den danske cykelproducent ”Dall
Mountainbikes”, der har specialiseret sig i denne cykeltype gennem flere årtier. Anders bestiller
5 mountainbikes med 5 gear og 5 med 10 gear til en samlet pris af kr. 75.000. Da cyklerne
leveres den 3.maj 2014 til Andersen Cykler, er alle 10 cykler med 10 gear. I frustration over
dette beslutter Anders, at han ikke vil have noget som helst med Dall Mountainbikes at gøre.
Han ringer straks til indehaveren David Dall og kræver, at hele handlen skal gå tilbage. Dall
nægter dette med henvisning til, at han da gerne vil ombytte 5 af de leverede mountainbikes
med 5 tilsvarende cykler med 5 gear. Dette afviser Anders, der vil have sine penge tilbage
øjeblikkeligt.
1.2. Der ønskes en begrundet stillingtagen til, hvorledes retsstillingen er mellem
parterne?
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Den 3. maj kl. 16.00 har Bente Buss fri. Hun cykler hjem fra arbejde og føler sig træt efter en
lang dag. Hun cykler langs vandet og nyder udsigten. Derfor ser hun ikke, at hun er kommet
over i den modsatte kørebane på cykelstien, og at en mand på rulleskøjter kommer mod
hende med stor fart. Det er Frode Fart, der er ude på sin første tur på rulleskøjter. Han ved
derfor ikke, hvordan bremserne virker, og er derfor ikke i stand til at afværge sammenstødet.
Bente´s cykel til en værdi af kr. 7.500 går i stykker ved sammenstødet, mens Frode slipper fra
uheldet med nogle skrammer. Bente forlanger straks, at Frode skal betale for cyklen, hvilket
Frode afviser.
Efter hans opfattelse har han ikke gjort noget forkert.
1.3. Der ønskes en begrundet stillingtagen til, hvorledes retsstillingen er mellem
Frode og Bente?

OPGAVE 2
Hans-Peter Jørgensen er en meget driftig herre. Han er autoforhandler i Hinnerup, hvor han
bl.a. sælger nye og brugte motorcykler. Han besøger ofte udstillinger for motorkøretøjer, hvor
han leder efter gode handler. På sådan en udstilling møder han den 14. juni 2011 sin gamle
bekendte, Kaj Andersen, der ejer Andersens Køretøjer A/S i Hadsten, og som han ofte har
handlet med. Kaj Andersen er importør af motorcykler og har i en årrække solgt fabriksnye
motorcykler i Danmark. Det viser sig, at Kaj har nogle super flotte og velkørende Hondamodeller til salg. Hans-Peter og Kaj diskuterer en hel del, indtil de bliver enige om en købspris.
De aftaler, at Hans-Peter køber 3 motorcykler til kr. 60.000 per motorcykel, der skal betales i
9 afdrag á kr. 20.000 om måneden, hver den 1. Samtidig aftaler de, at motorcyklerne bliver
solgt med ejendomsforbehold, som Kaj får tinglyst.
De første 2 måneder går det fint. Hans-Peter betaler sine afdrag og får endda solgt to af de tre
motorcykler i juli 2011. Den tredje motorcykel kører han selv rundt på for at komme frem til
kunderne i Aarhus. Efter 2 måneder begynder tingene imidlertid at gå skævt økonomisk, og
Hans-Peter holder op med at betale afdragene. Da han ikke har betalt 2 afdrag, henvender Kaj
sig for at få alle motorcyklerne retur i henhold til ejendomsforbeholdet.
1. Kan Kaj Andersen kræve alle tre motorcykler tilbage?
2. Uanset dit svar i spørgsmål 1, skal du forudsætte, at Kaj Andersen kan få den
tredje motorcykel tilbage. Motorcyklen vurderes pga. almindeligt slid kun at være
kr. 49.000 værd. Kan Kaj Andersen i så fald kræve kr. 11.000 i erstatning (60.000
– 49.000)?
I løbet af foråret 2013 viste der sig et markant fald i omsætningen for Hans-Peter Jørgensen.
Dette bevirkede yderligere, at hans virksomhed fik likviditetsvanskeligheder. En af grundene
var, at Hans-Peter i efterår 2012 blev medlem af den ny-religiøse sekt Solens Rige. Det var et
dyrt bekendtskab, men Hans-Peter betalte gerne.
Den 25. maj 2013 optog Hans-Peter en kassekredit hos Alba-Banken i Hinnerup på kr. 250.000
med 7 % i rente. Han lavede en aftale med banken om, at han skulle afdrage kr. 1.500 om
måneden. Svigerfaren Niels Elkjær underskrev en kautionserklæring. Hans-Peter brugte lånet
til at dække den løbende drift fra salg af varer og tjenester m.v.
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For fortsat at kunne være medlem af sekten, forærede han i slutningen af oktober 2013 sekten
sin gamle cabriolet, hvis værdi var ca. kr. 100.000.
Den 1. maj 2014 blev Hans-Peter erklæret konkurs på grundlag af en konkursbegæring
indgivet den 20. april 2014. Advokat Georg Petersen blev bedt om at håndtere sagen som
kurator. Kuratoren opdagede, at Hans-Peter den 21. januar 2014 nedbragte sin kassekredit i
Alba-banken med et betydeligt beløb på kr. 75.000. Med nedbringelsen af gælden ville HansPeter tilgodese sin svigerfar, der havde påtaget sig en selvskyldnerkaution for kassekreditten.
3. Der ønskes en begrundet stillingtagen til, om de gennemførte dispositioner kan
anfægtes af kurator Georg Petersen i konkursboet?
Efter alle aktiver blev solgt, og evt. tilgodehavender er inddrevet (idet der dog skal bortses fra
eventuelle omstødelsessager) er kurator Georg Petersen klar til at fordele konkursboets midler
til kreditorerne.
Hans-Peter drev sin autohandel fra lejede lokaler, men han ejede selv driftsinventaret, der
vurderes til 50.000 kr. og varelageret, der vurderes til 250.000 kr. Herudover ejede HansPeter udestående fordringer for 116.245 kr.
Kreditorernes tilgodehavender blev opgjort således:
Alba-banken, ifølge kassekredit

200.000 kr.

Momstilsvar

40.000 kr.

Løn til Hans-Peters medarbejder Knud
Vestergaard for marts og april

30.000 kr.

Feriepenge

4.000 kr.

Husleje for marts og april

25.000 kr.

Leverandørgæld for 1. kvartal 2014,
hvortil kommer miljøafgift

6.000 kr.

Lise Madsens krav på løn i perioden majjuni (i denne periode udførte Lise
arbejde for boet).

20.000 kr.

Krav ifølge regning for omlakering af en
bil til salg

10.000 kr.

Hans-Peter’s
gaveløfte

søns

krav

ifølge

et

5.000 kr.

Kurators salær ved behandlingen af konkursboet udgjorde 42.000 kr. inkl. moms.

4. Der ønskes en begrundet stillingtagen til, hvorledes kurator skal fordele aktiverne
mellem kreditorerne?
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