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Til bestyrelsen for Syg i Haderslev. 
Efter flere juridiske undersøgelser, må jeg konstatere at bestyrelsen er gået langt ud over 
sine beføjelser.  

Foreningen Syg i Haderslev har i 2014 vedtaget nogle vedtægter og disse er så ændret i 
2015 og i 2016 og der er efter disse vedtægter at den kommende generalforsamling skal 
indkaldes og køres efter, og IKKE efter vedtægtsændringer der evt. bliver vedtaget på 
generalforsamlingen i 2017, da disse først er gældende fra det øjeblik at referatet fra 
generalforsamlingen er underskrevet af den valgte bestyrelse, dvs. at de først gælder når 
generalforsamlingen er slut.  

Punkt 5 i indkaldelsen kan således IKKE behandles efter de evt. nye vedtægter. 
Bestyrelsen kan ikke ved en bestyrelsesbeslutning, beslutte at kun en del af foreningens 
medlemmer er stemmeberettiget. Alle der er med i facebookgruppen "Syg i Haderslev" / 
"Syg I Haderslev - SIH" har stemmeret som de har haft i 2014, 2015 og 2016, for 
generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Den 14.02.2017 var der en pressemeddelelse i Lokalavisen, hvori der blandt andet 
nævntes at alle kontroverser var fortid. Dette passer jo ikke, for følgende emner er ikke 
ordentligt belyst og der er ikke kommet nogle konsekvenser ud af det, samtidig 
iværksætter man den 30.01.2017 en udelukkelse af Svend Aage Hansen og 
undertegnende Asger K. West uden at have belæg for dette i vedtægterne. Igen igen har 
bestyrelsen arbejdet ud fra vedtægter der IKKE er vedtaget på en generalforsamling.  

Man har fra bestyrelsen ikke undersøgt og fået afklaret hvem der har bragt usandheder 
om Svend Aage ud af gruppen / foreningen til et ikkemedlem - Mogens Rerup. 

Der blev afholdt et kursus i "kommunikation for bisiddere" undervejs i kurset blev dette 
ændret til "kursus i bestyrelsesarbejde" uden at alle deltagere blev hørt. Der var sendt 
forkerte kursusdatoer ud til nogle af deltagerne der dermed ikke kom med på kurset. Et 
medlem af Konservative Folkeparti, der er i bestyrelsen, arrangerer / anbefaler et kursus 
på 2 dage til en pris af 7000 kroner, hvor et andet medlem af Konservativ Folkeparti er 
underviser.  

Har man undersøgt om der er andre undervisere der kunne undervise i "kommunikation for 
bisiddere"?  
Da man indgik aftalen om kurset, havde foreningen de 7000 kroner i kassen? Pengene 
kroner 7000 er de brugt af foreningens midler og er nogle af disse midler fra det offentlige? 

Jeg vil gerne se ALLE bilag der vedrører ovennævnte kursus samt regningen fra 
underviseren. 



 
 

 

Hvordan kan bestyrelsen lukke en fremmed ind i gruppens facebookside uden at høre 
medlemmerne først og samtidig give vedkommende adgang til bestyrelsesgruppen? 

Jeg har fået oplyst at en fra bestyrelsen har beskyldt mig (Asger) for at have redigeret i 
båndoptagelse, hvad der ikke kan lade sig gøre uden specialudstyr, for at det ikke kan ses 
på lydfilen eller høres - hvem er dette bestyrelsesmedlem? 

Asger K. West 

 


