
 
Allan Kirkestrup Mejsevænget 69 4050 Skibby Tlf.  53809514 
E-mail ak@akak.dk  
 
Til medlemmerne af Ejerlejlighedsforeningen Fortbo  13. juli 2022 
 
Kære medlemmer, 
 
Jeg beklager dybt, at jeg finder det nødvendigt med denne orientering til foreningens medlemmer 
vedr. helt katastrofale forhold i driften og bestyrelsesarbejdet i Fortbo. Når jeg nu alligevel tilskriver 
medlemskredsen, er det fordi, at information om forholdene er i medlemmernes interesse. 
 
Den negative spiral, som Sven, Mads og Peter har påført Fortbo, bør standses for enhver pris. 
 
Foreningsformanden Sven har allerede påført Fortbo betydelige omkostninger til bl.a. en stort set 
værdiløs kontrakt med Rentokil, som han har indgået alene uden om bestyrelsen i strid med 
foreningens vedtægt. En opfordring fra undertegnede, Sophus og Ejendomsinspektøren til at trække 
kontrakten tilbage er afvist, men senere har Sven meddelt det stik modsatte. Sven kunne desværre 
ikke få den trukket tilbage grundet passivitet. I værste fald kan denne disposition komme til at koste 
Fortbo over kr. 300.000,-. En opgave Ejendomskontoret havde meddelt, de kunne løse i 
arbejdstiden for kr. 22.000,- 
Endvidere har Sven privat kontaktet en advokat, som skal hjælpe ham med sit formandsjob til en 
pris på kr. 3.500,- i timen. Sven har omtalt denne disposition for de få fremmødte til Svens 
græsplænemøde i sidste- og denne uge, men ikke overfor bestyrelsen inden da. Nu vil Sven 
angiveligt ansøge bestyrelsen om accept til betaling af advokatregningen, der er uden loft. Det kan 
han sandsynligvis overtale Mads og Peter, til at godkende. På medlemmernes regning. Hvad koster 
dette? 
 
Sven har forud for sidste bestyrelsesmøde påstået, at undertegnede skulle være inhabil i 
bestyrelsesarbejdet og krævede at jeg ikke måtte deltage i bestyrelsesmøder, hvilket naturligvis ikke 
vil ske, da jeg er valgt af medlemmerne og ikke Sven. På min forespørgsel om, hvori inhabiliteten 
skulle bestå kunne Sven, Mads og Peter ikke give nogen forklaring. 
 
I forbindelse med et afholdt bestyrelsesmøde d. 11. juli 2022 har Sven efterfølgende udsendt et 
referat, som intet har med de aftalte handlinger at gøre. Det meste er fordrejet, udeladt, væsentlige 
aftaler ændret eller refereret helt forkert. Jeg har med mine sammenlagt mere end 100 års erfaring 
som bestyrelsesformand og -medlem i flere foreninger og virksomheder aldrig oplevet noget 
lignende. 
I øvrigt optrådte Sven allerede ved bestyrelsesmødets start helt uacceptabelt, og bad undertegnede 
flere gange om at ”holde kæft”. En ganske uacceptabel handling, som minder ganske godt om 
beretninger fra de personer, som oplever tilsvarende adfærd, og som ikke vil arbejde sammen med 
Sven. 
 
Sven synes ikke at vide, hvad bestyrelsesarbejde og foreningsdrift drejer sig om. Som nævnt har 
han hyret en advokat til at hjælpe sig med formandsjobbet. 
 
Umiddelbart efter bestyrelsesmødet d. 11/07 22 har Sven, Mads og Peter på parkeringspladsen 
afholdt mundtlige drøftelser – helt uden om bestyrelse og i strid med bestyrelsens vedtagne 
forretningsorden – og her konkluderet, at ejendomsinspektør Henrik Kirkestrup skulle have en 
skriftlig advarsel som følge af helt usande og misforståede forhold. Dette blev på bestyrelsesmødet 
ikke nævnt. Henrik har på denne baggrund kontaktet de ansattes fagforening, og der er indsendt en 
skrivelse til bestyrelsen, hvor af det fremgår at Svens skriftlige advarsel ikke anerkendes. Samtlige 
punkter er tilbagevist. Dette kan i værste fald udover den igangværende arbejdstilsynssag medføre 
betydelige omkostninger for Fortbo, hvis Sven, Mads og Peter fortsætter deres virke og måde at 
lede personalet på. 
 
 



 
 
Sven har bl.a. krævet udlevering af dokumenter han ikke er berettiget til at modtage og opbevare, 
og han har afkrævet Henrik adgang til materiale, der opbevares fortroligt på vegne af medlemmerne 
på ejendomskontoret mv. samt i den elektroniske arkivering i henhold til GDPR- reglerne. 
Herudover har han bedt om adgang til Henriks private mail og nøgler til beboernes pengeskabet, 
hvor nøgler til beboernes lejligheder opbevares. Den ubegrundede tjenestelige advarsel er efterfulgt 
af trusler om ansættelsesretlige konsekvenser, hvilket i min verden betyder en fyring. 
Jf. Henriks ansættelsesret og bestyrelsens besluttede retningslinjer for GDPR og dataloven er det 
udelukkende Ejendomsinspektøren, som er dataansvarlig og som er den, der skal beskytte 
medlemmernes interesser, hvorfor disse dokumenter naturligvis kan forevises, men ikke udleveres 
til Sven eller øvrige. Dette har Sven fået forevist ved flere lejligheder. Alligevel ønsker Sven med 
brud på Fortbo og GDPR regler at få tilstilet diverse dokumenter. 
 
Jeg vedlægger i denne forbindelse kopi af 2 mails fra Sven til ejendomsinspektøren, og dennes svar 
til Sven. 
 
At bestride et formandsjob betyder, at man skal være i stand til at lægge et puslespil, hvor brikkerne 
passer sammen, og dermed giver et helhedsbillede. Sven har efterhånden lavet sit egen puslespil, 
hvor ingen brikker passer sammen. 
 
Vi bliver som medlemmer af ejerlejlighedsforeningen nødt til at forholde os til denne helt uholdbare 
situation, hvilket bedst kan ske ved at undlade at stemme Sven, Mads og Peter ind i bestyrelsen igen 
på den ekstra ordinære generalforsamling. Hvis dette sker, vil foreningens drift vende tilbage til 
acceptable tilstande, og personalet kan fortsætte.  
Mit personlige bidrag til fremtidens Fortbo vil primært være at skabe trivsel og ro i foreningen, og 
forberede en aflevering til en egnet formandskandidat, når en sådan er fundet. 
 
Vi er desværre nødt til at forholde os til situationen som den er, og til at reagere ud fra den enkeltes 
sunde fornuft. 
 
Jeg kan ikke i denne henvendelse medtage mere end jeg har skrevet allerede nu, selv om der nok at 
tage fat på. 
 
De ny-indvalgte i bestyrelsen er gået ind for åbenhed og information. Jeg håber at være kommet 
dem – og vore medlemmer – i møde med denne informationsskrivelse.  
 
Jeg er imidlertid gerne til rådighed for medlemmer, der ønsker at drøfte detaljer i forbindelse med 
denne henvendelse.  
 
Jeg vil vende tilbage med mere information, når vi nærmer os afstemningen. 
 
Til sidst vil jeg gerne rose de ansatte for, at de har meddelt, at de nu afventer situationen på den 
kommende ekstraordinære generalforsamling, hvilket betyder at vi har de ansatte indtil videre. Det 
undrer mig, at formanden ikke har skrevet ud om dette til medlemmerne. 
 
Ps. Jeg er naturligvis bekendt med eksistensen af den selvbestaltede mailgruppe eller mødegruppe 
og ligeledes en del af de emner der drøftes her. Fra flere sider er det oplyst, at der primært i gruppen 
drøftes og planlægges, hvordan Fortbo kan slippe af med Allan og de ansatte. 
  
Med venlig hilsen 
 
Allan Kirkestrup 
 
Bilag: (ikke fra bestyrelsesmøder eller belagt med fortrolighed) 
Mail fra Sven med skriftlig advarsel til Henrik 
Mail fra Henrik vedr. besvarelse til Sven  
 


