Udskrift af retsbogen
Den 5. februar 2018 kl. 13:35 blev retten sat af dommer Torben Riise.
Der blev foretaget i offentligt retsmøde
sag nr. BS 2-382/2017:
Michael Agerholm
Ørslevklostervej 44
7840 Højslev
mod
Rud Grandt
Kjærkbak 8
7700 Thisted
og
Helle Odder
Kjærkbak 8
7700 Thisted
Ingen var indkaldt eller mødt.
Der blev fremlagt
E-mails af 25. og 31. januar 2018 fra sagsøgeren
E-mail af 31. januar 2018 fra de sagsøgte.

I forbindelse med sagens hovedforhandling den 24. janauar 2018 indgik
parterne et retsforlig, hvorefter det bl.a. blev overladt til retten med
sædvanligt kæreforbehold at træffe afgørelse om sagens omkostninger.
Retten bemærkede, at i rettens sag BS 383/2017, under hvilken Michael
Agerholm den 21. juli 2017 fik medhold i sine påstande om nedlæggelse af
foreløbigt forbud, blev afgørelsen om betaling af sagsomkostninger i medfør
af retsplejelovens § 421 henskudt til afgørelse under nærværende sag.
Retten bemærkede endvidere, at hver af parterne med det indgåede forlig for
en del har tabt og for en del har vundet sagen, men at Michael Agerholm er
den part, der for størstedelens vedkommende har vundet sagen.
Retten besluttede herefter, at Helle Odder og Rud Grandt i delvise
sagsomkostninger inden 14 dage solidarisk til Michael Agerholm skal betale
53.500 kr, der vedrører Michael Agerholms udgifter til advokatbistand med
50.000 kr. og retsafgift med 3.500 kr, idet der ved fastsættelsen af
sidstnævnte beløb dels er taget hensyn til, at sagen ikke af Michael Agerholm
er vundet helt, dels er taget hensyn til den tilbagebetaling af

Side 2/2

berammelsesafgift, der sker, jf. det nedenfor anførte.
Retsafgift, 770 kr., tilbagebetales til Michael Agerholm, jf. retsafgiftslovens §
2, stk. 6.
Retsafgift, 923,33 kr., tilbagebetales til Helle Odder og Rud Grandt, jf.
retsafgiftslovens § 2, stk. 6.
Sagen sluttet.
Retten hævet.

Torben Riise

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Retten i Holstebro, den 5. februar 2018.

Vinni Hvas, Afdelingsleder

