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RETTEN I ODENSE - 12. afdeling

Udskrift af retsbogen

Den 11. august 2017 kl. 09:00 blev retten sat i Retssal  12 af Dommer Alex
Nymark.

Der blev foretaget i offentligt retsmøde
sag nr. BS 12-359/2017:

Chess Team Køge IVS
Lærkevænget 3
2680  Solrød Strand
mod
Dansk Skak Union (forening)
v/ formand Poul Jacobsen
Brovangen 8
5464  Brenderup Fyn

For og med sagsøgeren v/Henrik Mølvig mødte advokat Axel Lund, der
fremlagde processkrifter med bilag 1-11 og nedlagde påstand om, at sagen
ikke afvises.

For og med sagsøgte v/Poul Jacobsen mødte advokat Jens Brusgaard, der
fremlagde processkrifter og nedlagde påstand om, at sagen afvises.

Advokat Lund forelagde sagen under fornøden dokumentation, og advokat
Brusgaard havde adgang til at supplere forelæggelsen.

Henrik Mølvig og Poul Jacobsen afgav behørigt formanede partsforklaringer.

Sagen blev procederet, i hvilken forbindelse advokat Lund varslede en æn-
dring af første del af påstanden i selve sagen, idet § 11, fjerde afsnit, også på-
stås at være EU-retsstridig.

Retten tilkendegav, at sagsøgtes afvisningspåstand ved en eventuel kendelse
ikke vil blive taget til følge med følgende begrundelse:

Det må lægges til grund, at det ikke er sagsøgtes medlem, Køge Skak Klub,
der sælger sponsorater og honorerer professionelle skakspillere, men sagsø-
geren, der så udlåner dem til klubben og beholder et eventuelt overskud.

Det må endvidere lægges til grund, at værdien af sponsoraterne afhænger af
klubbens resultater, der alt andet lige afhænger af det hold, klubben kan stille
med. Da klubben har overdraget retten til at sælge sponsorater til sagsøge-
ren, er sagsøgeren rette sagsøger.
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Det må endeligt lægges til grund, at sagsøgeren pt. har hyret fem udenland-
ske spillere, men klubben må efter sagsøgtes regler alene stille med to på hol-
det til hver kamp, og derfor har sagsøgeren både en aktuel, konkret, indivi-
duel og økonomisk interesse i sagens afgørelse af de nedlagte anerkendelses-
påstande, hvorfor sagen ikke afvises.

Sagen udsat til 8. september 2017 på sagsøgtes hovedbestyrelses stillingta-
gen.

Retten hævet.

Alex Nymark
Dommer

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Retten i Odense, den 15. august 2017.

Klaus Rasmussen, Kontorfuldmægtig




