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og synes å peke på et motiv å få Heidi til å gi opp leirdriften slik at Rein kunne drive den
alene.
Reins tømming av selskapet for likvide midler satte selskapet ute av stand til å drive i 2010.
Det gjøres gjeldende at Reins handlemåte er ulovlig og erstatningsbetingende, og er direkte
årsak til at Heidi i 2010 ikke har kunnet tjene penger i selskapet, men har måttet drive med
stort underskudd for å opprettholde selskapets avtale om leie av leirområde.
Reins egenrådige fremgangsmåte medførte også en urimelig usikkerhet for Heidi med hensyn
til å bruke av egne midler til å oppgradere leiren og sette den i drivbar stand. Hans evne til å ta
seg til rette gjør det naturlig å frykte nye overraskelser av en hvilken som helst art. Hans ublu
og uriktige krav på utløsningssum har ytterligere forlenget denne usikkerhet, slik at hun heller
ikke i 2011 vil se seg i stand til å gjøre de nødvendige investeringer, og dermed begynne en
ny gjenoppbygging av en positiv inntjeningsevne.
Heidi vil kreve erstatning for de påførte tap, som følger.

5.1 For tapt inntjening
Det legges til grunn det tall som advokatfullmektig Jervell i stevningen anslår som selskapets
normale årlige inntjening, avrundet til 410.000,-. Tiden frem til Reins uttreden beregnes
adskilt fra tiden etter, da overskudd/underskudd den første tiden skal deles mellom deltakerne.
Regnskapet for år 2010 er ikke avsluttet i skrivende stund. Tallene vil foreligge om kort tid.
Her brukes et estimat, basert på utgifter kr. 60.000 første halvår, inntekter kr. 0,- første halvår.
For annet halvår regnes et underskudd på kr. –10.000,- da det lykte Heidi å holde to
arrangementer høsten 2010.
Det legges til grunn at året 2011 vil måtte fortsette samme type drift som i 2010, inntil
avklaring og trygghet for investeringer foreligger. Deretter vil det ta noe tid før de nødvendige
utbedringer kan gjennomføres og normal drift vil kunne opparbeides. Derfor vil at antatt
resultat for 2011 legges til grunn.
Alle tall avrundet til nærmeste tusen.
2009:
Normal inntjening
Faktisk resultat
Differanse
Heidis andel av tapet

410.000,146.000,264.000,132.000,-

2010 før uttreden, syv måneder (7/12):
Normal inntjening
Faktisk (preliminært) resultat
Differanse
Heidis andel av tapet

239.000,–60.000,299.000,150.000,-

2010 etter uttreden fem måneder (5/12):
Normal inntjening
Faktisk (preliminært) resultat
Differanse

171.000,–10.000,181.000,-

2011:
Normal inntjening
Estimert resultat
Differanse

410.000,–60.000,470.000,-

Sum tap

933.000,-

