
 
Allan Kirkestrup (323, 2. mf) Mejsevænget 69 4050 Skibby Tlf.  
53809514 
E-mail ak@akak.dk  
 
Til medlemmerne i Fortbo 
 
Bemærkninger til rundsendt skrivelse fra 3 bestyrelsesmedlemmer 

Kære medlemmer, 

Som bekendt har Sven, Mads og Peter rundsendt en skrivelse, der er underskrevet af de 3 nævnte, 
og altså ikke udsendes på vegne af bestyrelsen, som aldrig samlet har taget stilling til skrivelsens 
indhold. Sven har meddelt, at undertegnede skulle være udtrådt af bestyrelsen, hvilket er usandt. Jeg 
har tvært imod meddelt skriftligt, at jeg er medlem af bestyrelsen indtil videre. 

Der er i skrivelsen tale om så grove postulater, at disse ikke kan stå alene, og jeg føler mig derfor 
tvunget til at kommentere de enkelte punkter i det efterfølgende. 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

De 53 rekvirenter er nødt til at give fremmøde eller afgive en fuldmagt til bestyrelsen, der 
sendes til mig. Er der ikke repræsenteret tilstrækkeligt mange rekvirenter kan den 
fremsendte dagsorden nægtes behandlet. Jeg opfordrer hermed alle rekvirenter til at gøre 
hvad de finder rigtigt. 

Afholdelse: 

Bestyrelsen har ikke som anført godkendt materialet d. 22. juli 2022, men der imod d. 11. juli 2022. 
Fremgangsmåden for det videre forløb blev aftalt d. 11. juli på bestyrelsesmødet, men blev i 
væsentlig grad tilsidesat af efterfølgende handlinger. 

Kandidatlisten: 

Kandidatlisten er velkendt af bestyrelsen, og omfatter de navne der allerede er offentliggjort. At 
bestyrelsen kun skulle have modtaget anmodning fra 1 af de 5 kandidater der nævnes i listen er 
usandt og i strid med fremsendte dokumenter. Der er oplistet 5 kandidater i begæringen fra 
rekvirenterne og 4 fra bestyrelsen, hvoraf jeg -som den ene - ikke selv har fremsendt en sådan 
anmodning via bestyrelsen men der imod via rekvirenternes liste. Bestyrelsen har offentliggjort 3 
bestyrelsesmedlemmers kandidatur, heraf 1 (Peter) der har sat sin lejlighed til salg. 

Efter de oplysninger jeg er i besiddelse af i skrivende stund, består kandidatlisten af følgende 
personer: 

Opstillet af rekvirenterne er: 

1 Allan Kirkestrup 
2 Jakob Sjøl 
3 Henriette Arzxrouni 
4 Lene Charalambous 
5 Martin R. Sørensen 

 
 
 
 



 
 
 
Opstillet af bestyrelsen er: 
 
 Sven Arne Steffensen 

Mads Frederiksen 
 Peter Kjær  

Indkaldelsen: 

Fortbos arkiver er tilgængelige for samtlige bestyrelsesmedlemmer. Hvad der præcist menes med 
”dokumenter” vides ikke, men det skal nævnes, at regnskabsbilag ikke opbevares i Fortbos regi, 
men alene hos administrator. 

Fuldmagter: 

Bestyrelsen kan ikke fralægge sig ansvaret for fuldmagter til bestyrelsen eller til medlemmer. 
Fuldmagter skal ikke udfyldes, når en samlet kandidatliste er udsendt, hvilket underbygges af det 
forhold at kandidater kan opstille direkte på den ekstraordinære generalforsamling, og således ikke 
kan fremgå af den nævnte kandidatliste. Dette forhold beskrives så udmærket i Simones skrivelse. 

Fuldmagter skal underskrives og afleveres: 

Naturligvis skal de det. Hvem der afleverer dem, er uden relevans. Når jeg opfordrer medlemmerne 
til at give undertegne fuldmagterne er det på grund af en nødvendig kontrol af fuldmagterne inden 
de overgives til formanden, til hvem jeg ikke har den fornødne tillid. 

Økonomiske dispositioner: 

Den tidligere formand har aldrig forsøgt- eller taget initiativer til – at holde den nuværende 
bestyrelse væk fra informationer om tidligere dispositioner. Ønsker om at få tilgang til bilag kan til 
enhver tid ske via WEB-bestyrelsen, hvor samtlige bestyrelsesmedlemmer har adgang. Fortbos 
arkiver rummer ikke de nævnte bilag, og den tidligere formand kan alene af denne grund ikke 
forhindre bestyrelsen i at undersøge bilag, hvis de ønsker dette. Formanden har for nyligt frameldt 
min adgang til WEB-bestyrelsen, og dermed forhindret mig i at udøve den kontrol der naturligt er 
hjemhørende hos bestyrelsesmedlemmerne. Det er præcis en sådan handling Som Sven uberettiget 
påstår at jeg skulle have interesse i at påføre andre. 

At der angiveligt skulle være fundet uregelmæssigheder under en gennemgang af bilag må 
dokumenteres, hvilket ikke vil ske, da de påståede uregelmæssigheder ikke findes. Såfremt Sven & 
Co. ikke kan fremskaffe den nødvendige dokumentation, vil de af undertegnede blive anmeldt og 
stævnet for injurier. Dokumentation skal kunne fremlægges på dagen for de fremførte påstande, 
hvilket jeg har bedt Sven om at gøre. Et svar er ikke modtaget. 

Dialog med andre grundejerforeninger: 

Enhver dialog eller kobling med andre grundejerforeninger er Fortbo uvedkommende. Hovedparten 
af indholdet i denne skrivelse er forfattet af et medlem af grundejerforeningen, hvor jeg bor privat.  

Det er da oplysende, at Sven nu bekræfter dialogen med en anden grundejerforening, hvilket han de 
seneste 4 år har benægtet. 

Afsnittet om fuldmagter er på alle måder misvisende, og tyder på en total mangel på indsigt i 
aktuelle forhold. Udlægningen af hændelsesforløbet bringes alene for at udstille personer og 
underminere tilliden til de nævnte. 

 



 

 

 

Tilknytning til personlig indkomst: 

Dette afsnit er helt uden substans. 

Sven er vidende om at jeg i egenskab af formand for Fortbo ikke deltog i beslutningen om 
ejendomsinspektørens ansættelse. Det har han tydeligt bekræftet på et bestyrelsesmøde. 

Politiet har udført ransagning i Fortbo 

Politiet har ikke ransaget noget. Det kalder man bare udkørende forretninger. 

Alt hvad politiet ønskede at vide fik de oplyst og bekræftet. Der er ikke tale om nogen som helst 
lovovertrædelse, og der er derfor heller ikke rejst nogen sigtelse eller udmålt noget straf. 

At bringe de nævnte oplysninger til medlemskredsen i Fortbo er igen et forsøg på at udstille 
ejendomsinspektøren og underminere tilliden til ham – ganske uden grund. 

Den samlede bestyrelse har hele tiden været oplyst om den beskrevne hændelse, og har sanktionere 
de af bestyrelsen udførte tiltag i den anledning. 

Bestyrelsen besluttede i 2019, at igangsatte straks en undersøgelse via foreningens advokat om 
forholdende og rygterne om Ejendomsinspektøren, og der var intet at komme efter. Peter Holm i 
315 blev bedt om at dokumenterer sin påstand, men meddelte foreningens advokat på skrift, at det 
var et rygte, som han havde hørt i Fakta. 

Foreningens advokat meddelte den daværende bestyrelse, at Ejendomsinspektøren ikke havde 
begået nogen form for strafbare handlinger og at der intet var at komme efter. Ejendomsinspektøren 
fremviste ligeledes ren straffeattest. 

Igen viser den Peter, Mads og Sven at de på ingen måder kan sidde i en bestyrelse, hvor 
ansættelsesforhold kræver diskretion og man kan blot endnu engang understrege, at dette er endnu 
et forsøg på at miskreditere de tidligere ansatte. 

 

 

 

MVH 

Allan Kirkestrup 

Bestyrelsesmedlem, Fortbo 

53809514 – E-mail: ak@akak.dk 



Fuldmagt 

E/F Fortbo 

Ekstraordinær generalforsamling d. 1. september 2022 kl. 18:00 

 

Undertegnede: 

Navn: 

Ejer af lejlighed: Rødovrevej nr.:   sal: side: 

 

NB: Fuldmagten er gyldig til en anden dato såfremt generalforsamlingen flyttes! 

 

Giver hermed fuldmagt til: Bestyrelsen 

Der bemyndiges til på mine vegne på den ekstraordinære generalforsamling d. 1. september 2022 
(eller anden dato såfremt GF flyttes) at stemme på følgende personer, som nye 
bestyrelsesmedlemmer: 

 

1 Allan Kirkestrup 
2 Jakob Sjøl 
3 Henriette Arzxrouni 
4 Lene Charalambous 
5 Martin R. Sørensen 
6  
7  
8  

 

Som suppleanter stemmer jeg på: 

1: 

2: 

 

Dato: 

Underskrift af fuldmagtsgiver: 
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Frederiksberg, 11. august 2022
Kundenummer 8-568-129-2 

Direkte telefon +45 77 89 02 57 
hesc@deas.dk

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 
i E/F Fortbo

torsdag den 1. september kl 18.00
i festsalen på Tinderhøj Skole

Fortvej 71, 2610 Rødovre

Der er fra flere end 1/3 af E/F's medlemmer efter fordelingstal begæret afholdt ekstraordinær 
generalforsamling til valg af ny bestyrelse.

Dele af bestyrelsen blev nyvalgt på den ordinære generalforsamling afholdt den 4. april 2022 
og bestyrelsen bestod efter valget af:

Sven Arne Steffensen 
Peter Kjær Johannesen
Mads Frederiksen 
Sophus Vørsing
Allan Kirkestrup 

På bestyrelsesmødet den 9. maj 2022 konstituerede bestyrelsen sig med Sven Arne Steffensen 
som ny formand.

Medio juli meddelte Sophus Vørsing at han straks udtrådte af bestyrelsen.

Der skal vælges 5 medlemmer til ny bestyrelse.

Dagsorden:

valg af dirigent og referent
valg af stemmetællere
valg af medlemmer til bestyrelsen
valg af 2 suppleanter

Opstilling af bestyrelseskandidater:

Følgende bestyrelsesmedlemmer har allerede meddelt, at de er villig til genvalg:

Sven Arne Steffensen (genopstiller)
Peter Kjær Johannesen (genopstiller)
Mads Frederiksen (genopstiller)
Allan Kirkestrup (genopstiller)

     
        
        
        

23
88
53
88
3
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Medlemmer af E/F Fortbo, der selv ønsker at opstille til bestyrelsen eller suppleant, opfordres til 
at sende deres kandidatur ved at udfylde medsendte opstillingsseddel og returnere den til 
formanden Sven Arne Steffensen  eller fysisk aflevere kandidaturet i 
postkassen, Ejendomskontoret senest mandag den 22. august 2022.

Bestyrelsen vil herefter senest den 25. august 2022 udsende en samlet oversigt over de 
opstillede kandidater til alle medlemmerne.

Fuldmagt
Er man forhindret i at deltage i den kommende ekstraordinære generalforsamling, er der efter 
E/F's vedtægter mulighed for at give fuldmagt. 

Stemmeretten kan ske ved fuldmagt til a) bestyrelsen eller b) til et andet medlem. Intet 
medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end 1 fuldmagt. 

Uanset antallet af fuldmagter, kan ethvert bestyrelsesmedlem stemme i hht. en fuldmagt. 

Det er en betingelse for bestyrelsens udøvelse af stemmeret i hht. fuldmagt, at bestyrelsen har 
oplyst medlemmerne, hvorledes fuldmagten vil blive anvendt. En fuldmagt til bestyrelsen kan 
til enhver tid tilbagekaldes ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen (skal ske til formanden Sven 
Arne Steffensen).

Fuldmagter vedhæftes. 

Fuldmagten til bestyrelsen skal udfyldes og underskrives og afleveres fysisk hos formanden; 
Sven Arne Steffensen,  - eller afleveres i postkassen, 
Ejendomskontoret senest den 31. august kl. 20.00. 

Bestyrelsen opfordrer endvidere til, at så mange medlemmer som muligt deltager på 
generalforsamlingen.

Vel mødt.

Vedlagt:

a) Kandidatopstillingsseddel
b) Fuldmagter

Venlig hilsen / Kind regards 

Helle Scharla 
Ejendomsadministrator, EA 
Foreninger
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F U L D M A G T
E/F Fortbo 

ekstraordinær generalforsamling  
den 1. september 2022, kl. 18.00

Undertegnede

 

Ejer af lejlighed:

giver hermed fuldmagt til:

Bestyrelsen 

Der bemyndiges til på mine vegne på den ekstra ordinære generalforsamling at stemme på 
følgende personer, som nye bestyrelsesmedlemmer:

1)______________________________________________________
     Navn med blokbogstaver

2) ______________________________________________________
     Navn med blokbogstaver
3)
   ____________________________________________________
     Navn med blokbogstaver
4)
    ______________________________________________________
     Navn med blokbogstaver
5)
     ______________________________________________________
     Navn med blokbogstaver

Som suppleanter stemmer jeg på:

6)______________________________________________________
     Navn med blokbogstaver

7) ______________________________________________________
     Navn med blokbogstaver

Dato          2022

_____________________________________________
Underskrift af fuldmagtsgiver
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Fuldmagten til bestyrelsen skal udfyldes og underskrives og afleveres fysisk hos formanden; 
Sven Arne Steffensen,  - eller afleveres i postkassen, 
Ejendomskontoret senest onsdag den 30. august kl. 20,00. 

Det er en betingelse for bestyrelsens udøvelse af stemmeret i hht. fuldmagt, at bestyrelsen har 
oplyst medlemmerne, hvorledes fuldmagten vil blive anvendt. 

Bestyrelsen oplyser, at stemmeafgivning i hht fuldmagt alene vil ske i overensstemmelse med 
de bestyrelseskandidater, som fuldmagtsgiver selv har angivet på fuldmagten i den nævnte 
rækkefølge.

En fuldmagt til bestyrelsen kan til enhver tid tilbagekaldes ved skriftlig henvendelse til 
bestyrelsen (skal ske til formanden Sven Arne Steffensen).

Eller......


