
For gennemgang på ekstraordinær generalforsamling 23.5.2018 

”Statusopdatering vedr. Barslund 

 Som mange af jer sikkert er bekendt med, er der for nylig gennemført en såkaldt sagkyndig beslutning, 

hvor en teknisk uddannet sagkyndig har vurderet og taget stilling til Barslunds ubetalte krav på ca. 25. mio. 

kr. Den sagkyndige nåede frem til, at Barslund alene er berettiget til at få udbetalt ca. 8,6 mio. kr. Det 

beløb, som H/F har stillet sikkerhed for på ca. 6,3 mio. kr., er efterfølgende udbetalt til Barslund, og H/F 

overvejer for nuværende, om restbeløbet på ca. 2,3 mio. kr. op til de 8,6 mio. kr. skal betales til Barslund. 

 Den sagkyndig beslutning er ikke en endelig afgørelse af H/Fs mellemværendet med Barslund og Barslund 

har anlagt en voldgiftssag mod H/F, der fortsat verserer. Barslund har nedlagt påstand om betaling af de ca. 

25. mio. kr. og H/F har nedlagt påstand om, at voldgiftssagen skal afvises, da sagen i stedet bør behandles 

af byretten. Det forventes, at afgørelse om, hvorvidt sagen skal afvises eller ej, modtages inden for ca. 4 

uger. 

 Afvises voldgiftssagen, vil Barslund med stor sikkerhed anlægge sagen på ny – denne gang i byretten, som 

herefter behandler spørgsmålet om, hvorvidt Barslund har ret til at få udbetalt et større beløb, end det H/F 

har udbetalt på baggrund af den sagkyndige beslutning. Byrettens afgørelse vil kunne ankes til landsretten, 

som herefter tager endelig stilling til udbetalingskravet. 

 Afvises voldgiftssagen ikke, vil voldgiftsretten tage endelig stilling til størrelsen af det beløb, som Barslund 

har krav på at få udbetalt. Dén afgørelse kan ikke ankes. 

Der afholdes generalforsamling den 23.05.2018, hvor der vil blive orienteret yderligere om ovenstående.” 
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