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Retten meddeler, at tidspunktet for hovedforhandlingen i sagen er ændret til

Retten i Kolding, retssal 9, Kolding Åpark 11, 2. sal, 6000  Kolding
tirsdag den 7. april 2015 kl. 09:00.

Der er afsat 6 1/2 time til sagen.

Retten har bestemt, at parterne skal indlevere endeligt påstandsdokument til
retten, jf. retsplejelovens § 357 senest den 24. marts 2015.

Sagens forberedelse er genoptaget og slutter den 10. marts 2015.

Retten har givet en frist til den 23. januar 2015 på supplerende
skønserklæring.

Samtidig med påstandsdokumentet skal sagsøgeren indlevere en endelig
tidsplan for hovedforhandlingens afvikling. Retten forudsætter, at tidsplanen
er afstemt med modpartens advokat. Der skal i tidsplanen tages højde for, at
retstiden er fra kl. 9-12.00 og kl. 13-15.30, og at der skal være en pause af
ca. 10. minutters varighed både formiddag og eftermiddag. I det omfang, der
skal medvirke lægdommere, skal der endvidere afsættes tid til votering samt
evt. tilkendegivelse.

For vidner, som parterne ønsker ført, skal angives et tema for, hvad vidnet
skal forklare om, og en begrundelse for, hvorfor vidnet ønskes ført.

Dokumentet skal indeholde partens påstande og argumenter. Det skal også
angive de dokumenter, som parten vil påberåbe sig, og de beviser, som vil
blive ført under hovedforhandlingen. Kopi af påstandsdokumentet skal samti-
dig tilsendes modparten.
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Hvis påstandsdokumentet ikke er indleveret rettidigt, eller sagsøgeren ikke
møder til hovedforhandlingen, kan retten afvise sagen og bestemme, at sag-
søgeren skal betale sagsomkostninger til sagsøgte, jf. retsplejelovens § 357
og § 362.

Parternes påstandsdokumenter bedes fremsendt pr. mail i WORD-fil til brug
for domsskrivning.

Retten har givet Dem en frist til den 2. december 2014 på fremlæggelse
af lægeerklæring vedrørende skønsmanden.

Med venlig hilsen

Karen Kring
kt.fm.




