RETTEN I HOLSTEBRO

Udskrift af retsbogen
Den 24. januar 2018 kl. 09:00 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
Sagsøgeren, Michael Agerholm, mødte sammen med advokat Kim Stensgård
ved advokatfuldmægtig Jeppe Hammer.
De sagsøgte, Rud Grandt og Helle Odder, mødte sammen med advokat
Rasmus B. Kronborg ved advokatfuldmægtig Rasmus Lund Petersen.
Sagen blev procederet.
Efter rettens tilkendegivelse om, at der, såfremt der skal afsiges dom i sagen,
vil blive afsagt dom i overensstemmelse med Michael Agerholms påstande 1,
2, 3, 4 og 6, mens Rud Grandt og Helle Odder vil blive frifundet for påstand
5, og Michael Agerholm vil blive frifundet for de af Rud Grandt og Helle
Odder selvstændigt nedlagte påstande, A og B, og indgik parterne følgende
retsforlig:
"Rud Grandt og Helle Odder anerkender, at Michael Agerholm
ved overdragelseskontrakt af 3. februar, 2013, indgået mellem
Michael Agerholm og Rud Grandt har fået overdraget eneretten
til at uddanne regressionsguider efter uddannelseskonceptet
udviklet af Rud Grandt.
Rud Grandt og Helle Odder forbydes at uddanne
regressionsguider og -terapeuter under anvendelse af hele eller
dele det sagsøger tilhørende uddannelseskoncept udviklet af Rud
Grandt.
Rud Grandt og Helle Odder forbydes at anvende ordmærket
”Rud Grandt” som kendetegn og som en del af et kendetegn i
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erhvervsmæssig sammenhæng, når dette sker i forbindelse med
enhver form for kommerciel aktivitet, herunder salg, udbud og
markedsføring, der relaterer sig til uddannelsen af
regressionsguider og/eller -terapeuter, samt i forbindelse med
erhvervsmæssig udøvelse af regressionsterapi i øvrigt, bortset fra
den i overdragelsesaftalen af 3. februar 2013 angivne undtagelse
angående workshops
Rud Grandt og Helle Odder anerkender at være uberettiget til at
anvende angivelsen/betegnelsen ”efter Rud Grandts principper”
som kendetegn og forbydes at anvende dette i erhvervsmæssig
sammenhæng, når dette sker i forbindelse med uddannelsen af
regressionsguider og/eller -terapeuter.
Sikkerhedsstillelsen på 75.000 kroner, som Michael Agerholm
stillede i forbindelse med kendelse af 21. juli, 2017, om
midlertidigt forbud, skal tilbagebetales til Michael Agerholm."
Det blev overladt til retten med sædvanligt kæreforbehold at træffe afgørelse
om sagens omkostninger.
Sagen udsat.
Retten hævet.

Torben Riise

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Retten i Holstebro, den 9. februar 2018.

Vinni Hvas, Afdelingsleder
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