
From: Hans Kristian Laserdisken [hk@laserdisken.dk]

Sent: 27. december 2002 17:26

To: 'tst@jschluter.com'

Subject: Fw: Music liste

Til Torben Steffensen 
  
Opgørelse af økonomisk mellemværende 
Jeg sender idag med posten en check på 225.000 kr til afslutning på det økonomiske mellemværende.
Hvem skal iøvrigt have besked, så udlægget i mine aktiver ophører? 
  
Forbudte titler (vedlagt musik-fil)? 
Jeg vedlægger en fil med musiktitler. 
Jeg glemte kategorien "Musik" i forrige mail. 
  
De fleste titler i Laserdiskens sortiment er specialtitler, der formentlig ikke interesserer FDVs 
medlemmer. 
Jeg kan imidlertid ikke skelne på anden måde end ved at registrere, hvilke titler, der er "forbudte", og 
hvilke jeg fortsat kan eller må importere og sælge. 
I praksis er jeg nødt til at registrere titlerne som hhv. "forbudt", "tilladt" og evt. "ikke besvaret". 
Jeg er med på enhver løsning, som FDVs medlemmer måtte foretrække: 
  
    a: Jeg kan sende lister med alle nye udgivelser og tilføjelser til min hjemmeside. 
    b: Selskaberne kan sende mig titler taget fra deres database. 
    c: Selskaberne kan anvise et sted, hvor jeg selv kan søge oplysningerne - evt. på en hjemmeside. 
    d: Andre forslag eller løsninger??? 
  
Det er fra min side ikke et forsøg på at provokere, men p.t. kan jeg ikke se anden mulighed for at finde 
ud af, hvilke titler, jeg fortsat må sælge, og hvilke jeg ikke må (mit korstog mod FDV er fra min side 
slut, og jeg prøver bare at indrette mig så simpelt og problemfrit som muligt under de nye vilkår). 
  
Jeg er ophørt med at importere og afstår fra at bestille film igen frem til den 13. januar. 
Derefter er det planen, at jeg vil opfylde folks forudbestillinger, såfremt titlerne ikke er forbudt af FDVs 
medlemmer. 
Jeg køber heller ikke fremover film hjem til lager, men jeg vil gerne fortsat kunne levere specialtitler til 
dem, der ønsker det. 
  
 
Med venlig hilsen 
 
Hans Kristian Pedersen 
Laserdisken 

 Tlf:  +45 98 13 22 22 
 Fax: +45 98 11 49 59 
 E-mail: hk@laserdisken.dk 
 Web: http://www.laserdisken.dk/ 
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