
Udskrift af retsbogen 

Den 16. januar 2014 kl. 09:00 blev retten sat på Kontor 31 af dommer 
Toftager. 

Der blev foretaget i ikke offentligt retsmøde 
sag nr. BS 3 lC-2382/2013: 

Martinus Idealfond 
CVR.nr. 2003 3878 
Mariendalsvej 94-96 
2000 Frederiksberg 
mod 
Åndsvidenskabsforlaget v/Kurt Christiansen 
Limfjordsvej 29 
2720 Vanløse 
og 
Kosmologisk Information 
CVR.nr. 1213 9101 
Klintvej l 04, Klint 
4500 Nykøbing Sj. 
og 
Kosmologisk Information v/Ruth Olsen 
CVR.nr. 1739 8954 
Klintvej 104, Klint 
4500 Nykøbing Sj. 
og 
www.martinus-webcenter.dk v/Søren Ingemann Larsen 
Vesterled 35, st. 
2100 København Ø 
og 
Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Foundation 
CVR.nr. 2914 6721 
Vestre Gade 6 A 
2605 Brøndby 
og 
Livets skole i Åndsvidenskab v/Jan Langekær 
Vestre Gade 6 A 
2605 Brøndby 
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Telefonmøde. 

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

For sagsøger deltog advokat Martin Dahl Pedersen. 

For de sagsøgte deltog advokat Mads Jørgensen. 

Sagen drøftedes. 

Parterne var enige om, at sagen mest hensigtsmæssigt behandles således, at 
der i forbindelse med en deldomsforhandling først tages stilling til den ned
lagte anerkendelsespåstand. Parterne oplyste, at de ikke umiddelbart har be
hov for at afgive yderligere skriftlige procesindlæg herom. Parterne vil til
stræbe, at der opnås enighed om det kvantitative spørgsmål i relation til aner
kendelsespåstanden. Parterne oplyste, at det skal påregnes, at der skal anven
des 2-3 retsdage til deldomsforhandlingen. 

Sagen blev berammet til hovedforhandling, hvor den nedlagte anerkendelses
påstand behandles, til den 11., 12. og 13. november 2014 alle dage fra kl. 
9.30 i retslokale 31. De mødende blev gjort bekendt med udeblivelsesvirk
ningeme, jf. retsplejelovens § 362. 

Retten bemærkede, at sagsforberedeisen slutter 4 uger før tidspunktet for ho
vedforhandlingens begyndelse, jf. retsplejelovens § 356, stk. 1. 

Berammelsesafgiften blev opkrævet hos sagsøgers advokat med 2.850,00 kr. 
Beløbet skal være betalt til retten senest 2 måneder før hovedforhandlingen. 
Afgiften tilbagebetales, hvis det senest 6 uger før hovedforhandlingen medde
les retten, at sagen er bortfaldet. Afgiften tilbagebetales med en tredjedel, 
dog mindst 500 kr., hvis sagen afsluttes uden dom, ved udeblivelsesdom eller 
ved, at en part tager bekræftende til genmæle. 

Retten bestemte, at parterne skal indlevere påstandsdokumenter senest I 4 
dage før hovedforhandlingen, jf. retsplejelovens § 357. De mødende blev 
gjort bekendt med udeblivelsesvirkningeme, jf. retsplejelovens § 360, stk. 5. 

Retten skal anmode sagsøger om samtidig med påstandsdokumentet at frem
sende en af alle parter godkendt tidsplan. Der bedes afsat l 0 minutter til for
middags- og eftermiddagspause samt frokost fra kl. 12 - 13. 

Retten skal anmode om, at parterne til hovedforhandlingen medbringer en 
opgørelse over de udgifter, som de har afholdt i sagen og som de mener bør 
indgå i afgørelsen om sagsomkostninger, herunder udgift til retsafgift, syn og 
skøn, sagkyndige erklæringer m.v. 

Udarbejdes der materialesamling, henstiller retten til, at der alene udarbejdes 
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en fælles materialesamling. 

Sagen udsat. 

Retten hævet. 

Toftager 
dommer 

Udskriftens rigtighed bekræftes. 
Københavns Byret, den 16.januar 2014. 

Jacob Nørgaard, kontorfuldmægtig 
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