Resumé af møde på AdvokatHuset, den 5. oktober, 2010.
Til stede:
AdvokatHuset ved advokaterne Jan Torp Hansen og Majken M. Albrechtsen.
SFL ved Rie, Kurt, Kåre, Annalisa og Jens (som vedligeholder af SFLs hjemmeside).
1. Registrering af tilmeldte - status.
Jan Torp Hansen fortalte, at tilmeldte vil blive gennemgået og registreret. Der bliver lavet en checkliste for at sikre, at alle oplysninger er indsendt. Hvis der mangler oplysninger, følger AdvokatHuset
op herpå – som regel via telefon.
En liste over tilmeldte vil fremover hver fredag blive tilsendt SFL, så SFL har mulighed for at følge
udviklingen.
Jan Torp Hansen understregede over for SLF, at det er vigtigt, at SFL videreformidler til fjernvarmebrugerne i Slagslunde, at tilmelding bør ske uanset evt. manglende skemaer/oplysninger/opgørelser. AdvokatHuset vil efterfølgende være behjælpelig med indsamling af manglende oplysninger.
Det er vigtigt, at fristen overholdes (den 25. oktober, 2010). SFL foreslog i den forbindelse, at SFL
udsender en reminder i oktober for en sikkerheds skyld.
Ønsker man fri proces, skal årsopgørelserne for 2008 og 2009 medsendes. Men også forsikringsselskaberne ønsker ofte at se disse årsopgørelser.
2. Sikkerhedsbetalingen på 2.000 kr.
Sikkerhedsbetalingen stilles til rådighed som sikkerhed for de indledende sagsomkostninger fra tilmeldingstidspunktet og indtil stævningen mod EON. Heri indgår også ansøgning om retshjælpdækning. Udgifter herefter dækkes af retshjælpforsikringen med en selvrisiko/fri proces.
Jan Torp Hansen understregede, at der er tale om individuelle sager, og at indbetalingerne skal
dække den enkeltes omkostninger. Skulle der i enkelte sager blive tale om ekstra dokumentation og
særskilte undersøgelser, som prismæssigt overstiger sikkerhedsbetalingen, rettes henvendelse til den
enkelte. Intet iværksættes uden at aftale herom foreligger fra den enkelte.
Der er således tale om individuelle betalinger, der dækker arbejdet vedr. den enkelte sag. En væsentlig del af omkostningerne vil være fællesomkostninger, som deles ligeligt mellem de enkelte
tilmeldte.
Møder med SFL's bestyrelse og AdvokatHuset henregnes i denne forbindelse til fællesomkostninger, da SFL netop taler på vegne af alle tilmeldte. Udgifter for AdvokatHuset i forbindelse med
samarbejdet med SFL vil således blive fordelt på de enkelte tilmeldte.
3. Beregneren
Jan Torp Hansen fortalte, at til de indledende sagsomkostninger hører beregning af krav. I den forbindelse præsenterede SFL ved Jens den på hjemmesiden udlagte beregner af krav til E.ON. Han
fortalte om beregneren og de bagvedliggende forudsætninger. Jan Torp Hansen fandt modellen meget interessant og lovede, at den ville blive studeret nøje og anvendt, hvis man ellers var enig med

Jens i modellen og forudsætningerne. Jens stillede sig til rådighed med yderligere informationer, når
AdvokatHuset have haft lejlighed til at studere modellen. Jens's email er ja (tilføj @) sunway.dk og
hans tlf. nr. 48183884/51903822
4. Tidsplanen
Der vil ikke blive lavet en mere detaljeret tidsplan end den, som er skitseret i AdvokatHusets brev
til fjernvarmebrugerne i Slagslunde af 30. september, 2010.
5. Kommunikation og repræsentation.
Som nævnt i erklæringen om deltagelse i sagen mod EON, vil AdvokatHuset orientere samtlige tilmeldte efter behov og mindst ved afslutningen af hvert kvartal. Det vil ske via e-mail til dem, som
har opgivet deres e-mail adresse og via brev til dem, der ikke har e-mail.
Når stævning indleveres til retten som et gruppesøgsmål, er det op til retten at bestemme, om sagen
kan behandles som et gruppesøgsmål. Det er endvidere retten, der bestemmer, hvem der skal udpeges som grupperepræsentant. Som oftest accepteres dog den repræsentant, som sagsøgeren anbefaler.
Indtil der ved retten i forbindelse med afgørelsen vedr. gruppesøgsmålet bliver udpeget en grupperepræsentant, vil SFL ved Annalisa Tams fungere som bindeled og formidler af generel kommunikation omkring sagen. ”Fredagslisten” sendes herefter til Annalisa Tams, (e-mail: a.tams (tilføj @)
youmail.dk, tlf.nr.48184525).
5. Eventuelt.
Der er endnu ikke noget nyt om det videre forløb af E.ON's anke til Landsretten, andet end at fristen
for processkrift er sat til den 20.10. Ej heller noget nyt om Forbrugerombudsmanden og hans involvering i sagen. Går han ind vil det give sagen tyngde. Jan Torp Hansen har lovet at holde ham informeret om såvel E.ON's anke som vores søgsmål.
Afslutningsvis drøftede vi konsekvenser af forskellige fremtidige scenarier samt muligheden af, at
vores sag vil blive vurderet som principiel. Ingen svar kan dog findes her og nu, de vil først afsløre
sig senere.
Referent: Annalisa Tams.

