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Til medlemmerne af Ejerlejlighedsforeningen Fortbo 15. juli 2022

! Samtlige ansatte er ikke laengere ansat i Fortbo

Kasre medlemmer,

Jeg mil desvasrre igen bringe nyt vedr. mine oplevelser i Fortbo.

Sven, Peter og Mads fra bestyrelsen bar dd. uden at konsulterer Allan eller Sophus fra 
bestyrelsen valgt at bortvise vores Ejendomsinspekter pr. dd. og bar dermed bragt 
anssettelsesforholdet ophort fra i dag. Bortvisningen er grundlos og jeg bar tidligere 
informeret medlemmerne om forholdene, hvor Sven, Peter og Mads ikke havde ret til at give 
en advarsel, som i evrigt via fagforeningen var blevet besvaret og ikke anerkendt. Alligevel 
bar de 3 bestyrelsesmedlemmer valgt at ignorerer dette. Det kan nu desvaerre fa alvorlige 
konsekvenser for Fortbo.

I denne forbindelse bar Rico og Jorgen, vores gardmaend meddelt pa mail til bestyrelsen, at 
de pr. 01. august 2022 ikke laengere er ansat i Fortbo. De afholder ferie indtil 01. august 2022.

Dette betyder, at ingen laengere er ansat pa Ejendomskontoret pr. 01. august 2022.

Jeg vedhaefter de ansattes mail til undertegnede og bestyrelsen.

Jeg forestiller mig, at dette skyldes, at Sven ensker adgang til omrader, hvor bans 
databehandler aftale ikke giver ham lov og i ovrigt til samtlige medlemmer og beboeres 
fortrolige dokumenter forud for den afleverede begaering om mistillid til de 3 
bestyrelsesmedlemmer med hcnblik pa afholdelse af en ny ekstra ordinaer generalforsamling 
med valg til ny bestyrelse.

DEAS vores administrator overvejer for tiden sin rolle som administrator for Fortbo 
herunder evt. kontaktpersoncr fremadrettet idet de ikke ensker denne konflikt.

Som udgangspunkt bar jeg stort set altid va^ret modstander af at offentliggore bestyrelsesreferater.

Jeg mener, at i et enkelt aktuelt tilfaelde - nemlig referatet fra det afholdte bestyrelsesmode d. 11. 
juli 2022 - kan det vasre i medlemmemes interesse at belyst den kaotiske situation, der er 
fremherskende i bestyrelsen, efter valget af Sven og Peter til bestyrelsen, og den stotte de opnar fra 
Mads, og dermed udgor et flertal i bestyrelsen, der synes at legalisere, hvad som heist.

Jeg bar tidligere beskrevet en del af de hamdelser og beslutninger - ogsa de ulovlige - der udfores 
uden hensyntagen til Fortbo's ve og vel.

Set i lyset af medlemskredsens onsker om demokrati, abenhed, information og gennemsigtighed bar 
jeg sogt tilslutning i bestyrelsen til at udsende referatet fra model d. 11. juli 2022. Sven bar ikke 
svaret pa mit sporgsmal trods flere rykkere, og Peter og Mads bar afvist at informere medlemmerne, 
som jeg bar foresl&et. Jeg kan derfor ikke orientere medlemmerne fyldestgorende med udsendelse af 
referatet med mine kommentarer.



Mit 0nske om at informere i dette tilfaslde skyldes, at Svens udsendte referat afviger pa naesten alle 
punkter fra de draftelser og beslutninger der blev truffet pd bestyrelsesm0det. Jeg bar gjort 
omfattende indsigelser, men intet af det skrevne tages til efterretning. Der er tale om omfattende 
manipulation med sandheden.

Allerede dagen efter modet, kunne Sven fremsende en tjenestelig, men ubegrundet advarsel med 
trusler om ansaettelsesmaessige konsekvenser for ejendomsinspektoren. En henvendelse der ikke var 
bragt til bestyrelsens kendskab p& modet dagen for, men som var droftet p& et mode mellem 3 
bestyrelsesmedlemmer efter bestyrelsesmodet og alts& uden om bestyrelsen.

Rent kaos, og demonstration af en betydelig mangel pa kompetence fra Sven, Mads og Peter.

Den negative spiral, som Sven, Mads og Peter bar nafert Fortbo, ber standses for enhver nris.

Jeg bar modtaget mange henvendelser fra medlemmer, der undrende sporger ind til, hvad 
bestyrelsen bar gang i. Jeg bar ikke et brugbart svar pa disse sporgsmal, bortset fra en mindre 
gruppes utrasttelige forsog pa at slippe af med Allan og Henrik, og dermed Fortbo's ansatte, en del 
h&ndvaerkere og sandsynligvis andre forretningsforbindelser.

Jeg bar med tilladelse fra forfatteren af en af de modtagne henvendelser valgt at bringe de 
beskrevne synspunkter til medlemmemes kendskab sammen med denne information.

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup


