
 
 

Liste over datoer hvornår og hvordan Syg I Haderslev varslede angående 
medlemskab for Syg I Haderslev. 
 
16. 10. 2016 = Oprettelse af ny SIH gruppe 

22. 10. 2016 = Offentliggørelse af ny gruppe 

22. 10. 2016 = Opslag i gruppen: 
Og lige til orientering så der ikke opstår misforståelser (igen igen igen igen): 
Denne gruppe her blev lavet, fordi vi fik fratrukket uden varsel administrationsrettighederne 
i den gamle gruppe og dermed ikke kunne godkende ansøgninger om medlemskab. 
Denne gruppe er IKKE en konkurrencegruppe til den gamle, men den nye officielle Syg I 
Haderslev Facebookgruppe. 
Den gamle gruppe er Sisse Søegaard Stæhrs private gruppe som vi ikke modarbejder 
men forholder os udelukkende til indlæg i denne gruppe. 

23. 10. 2016 = Opslag i gruppen: 
Vi skal informere alle medlemmer, at i selvfølgelig stadig er medlem af SIH og vi derfor 
tilføjer de medlemmer der ønsker dette, til den officielle SIH Facebookgruppe, bestyrelsen 
har råderet over. 
Der er ikke tale om nyt medlemskab - blot en ny platform. 
De medlemmer der ikke ønsker, at blive overført, kan til en hver tid afmelde sig fra 
gruppen igen. 
Mvh 
Holger  
Formand 

29. 10. 2016 = Offentliggjort mulighed for at abonere på nyheder fra vores hjemmeside.  

23. 11. 2016 = Opslag i gruppen: 
Vi har brugt meget tid på, at lade os rådgive både fra den juridiske side, den politiske side, 
med foreningslovgivning og foreningseksperter og mange andre personer. 
Vi har været tavse indtil nu, da vi har begået fejl før, og nu skulle være sikker på ikke at 
lave de samme fejl igen. 
 
Som konklusion af vores sparring med forskellige fagpersoner fra de forskellige sider, 
bliver vi nødt til at oplyse, at i den form, foreningen har bestået, ikke kan drives videre i 
fremtiden. 
 
Faktum er, at vores Facebookmedlemmer automatisk bliver betragtet som 
foreningsmedlemmer og det holder ikke juridisk. Vi troede hele tiden, at når I er godkendte 
medlemmer her i facebookgruppen, så er det det samme som at være et godkendt 
foreningsmedlem, men dette er ikke lovligt, da i ikke har haft mulighed for at fravælge 



 
 

foreningsmedlemskabet. 
 
Hidtil har det altid været sådan, at når man bliver godkendt som deltager i vores 
facebookgruppe, så er man automatisk medlem af foreningen. Om I ønsker det eller ej. 
Der blev heller ikke informeret ordentligt omkring det. 
Derfor bliver vi nødt til at ændre på proceduren. 
 
Alle der ønsker at være medlem af foreningen Syg I Haderslev kan gøre dette, ved at 
sende følgende oplysninger til mail@sygihaderslev.dk 
Navn 
Adresse 
Mailadresse 
Fødselsdag og år 
 
Alle data bliver behandlet fortroligt og er udelukkende bestemt, for at oprette et 
medlemskartotek til foreningen. 
 
Dem der ikke ønsker at være medlem af foreningen Syg I Haderslev, kan stadigvæk 
benytte vores facebookgruppe uden at være bange for at blive slettet. Medlemmerne i 
facebookgruppen beholder medlemskabet af debatgruppen. Dvs. ingen bliver slettet fra 
facebookgruppen, bare fordi man ikke ønsker at være et ordinært medlem af foreningen. 
Der vil komme mange ændringer i fremtiden, hvordan foreningen Syg I Haderslev drives 
og det er det første skridt. På den måde har vi for det første det juridiske på plads og for 
det andet har vi mulighed for at booke kommunens mødelokaler gratis, søge forskellige 
tilskud og fonde. Vi har mulighed for at blive en godkendt folkeoplysende forening, og det 
kan kun lade sig gøre med registrerede medlemmer, som tilkendegiver deres medlemskab 
i form af navn, adresse osv. 
 
Samtidig vil vi gerne informere jer, at vi indkalder til et netværksmøde i januar 2017 hvor 
vi: 
a.) oplyser jer om hvad der gjorde, at vi har handlet i Sisses sag, som vi gjorde. Der vil 
også være rigelig mulighed for at spørge os om alt I kunne tænke jer angående vores 
handlinger. 
b.) informerer jer om fremtiden af foreningen Syg I Haderslev og hvordan den skal 
omstruktureres, for at være en fuldt lovlig forening. 
Og fordi vi hele tiden bliver spurgt om vores version af denne usmagelige historie, har jeg 
skrevet 14 sider om hvordan jeg - Holger Kropp - har opfattet vores virke. Dem der har lyst 
at læse det, kan gøre dette ved at åbne vedhæftede fil. Det beskriver min side og det 
meste af det jeg skrev, blev bekræftet af bestyrelsen, og deres syn på tingene er nærmest 
den samme. 
 
Jeg vil bede jer om, ikke at bruge det her opslag som debatopslag, men alle spørgsmål, 



 
 

kommentarer, skæld ud eller hvad I nu kunne ønske at meddele os, send det via mail til 
mail@sygihaderslev.dk så vi kan holde facebookgruppen ren for mudderkastning. 

30. 11. 2016 = Opslag i gruppen: 
Skal vi lige ha opdatering på "Medlem af foreningen" 
Medlemskartotek: 
Vi har allerede fået en del mails med ønske om at blive medlem af foreningen. Tusind tak 
for det. 
 
Vi er i gang med at bygge medlemskartoteket op og så snart vi er færdig med dette, 
sender vi medlemsnummer ud til hvert enkelt optaget medlem. 
Der arbejdes også på, at få et onlineformular på hjemmesiden, så man kan se, hvad det er 
man melder sig til og hvor nemt det er. Jeg mangler som sådan enlig kun stavekontrol på 

teksterne :-) 
 
Det er stadigvæk gratis at være medlem af foreningen! 

30. 11. 2016 = Offentliggjort onlineformular på  http://sygihaderslev.dk/bliv-medlem/ og 
informeret i gruppen. 

03. 01. 2017 = Indkaldelse til netværksmøde den 19.01.2017 både i gruppen og på 
hjemmesiden: 
Vi holder netværksmøde for alle medlemmer af SIH også facebookmedlemmerne.  

Emner: 
1.) Syg I Haderslev 2016. Hvilke problemer har vi haft, hvorfor ville vi ekskludere Sisse 
Søegaard Stæhr, hvad er sket siden. 

2.) Fremtid af SIH. Omdannelse til folkeoplysende forening. Medlemskab, vedtægter, evt. 
kontingent. Fordele og ulemper osv. 

Der vil være mulighed for at stille alle spørgsmål til bestyrelsen som i har til os. Vi 
opfordrer til at holde en sober tone og respektere andres meninger. 

14. 01. 2016 = Opslag i gruppen: 
Jeg blev lige gjort opmærksom på en ubehalig opslag i den gamle gruppe. Åbenbart er 
deres sprogbrug gået lidt ud af kontrol. Heldigvis har vi ikke den slags opslag her i den 
officielle SYG I HADERSLEV gruppe og det er jeg meget taknemmelig for. 
Selvom man kan være meget frustreret over Haderslev kommune (og der er rigelig grund 
for at være frustreret), så ønsker vi ikke, at medlemmerne er truende og opfordrer til vold 
overfor jobcentrets ansatte. 
Vi har desværre ingen mulighed at hjælpe brugeren da vi blev smidt ud af den gamle 
gruppe. Jeg mener, at hvis der er nogen der har så voldsomme problemer med jobcentret, 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsygihaderslev.dk%2Fbliv-medlem%2F&h=ATOgf_irgC0G0DhWJVKK7vVVLeaLu4MlNs7gkmjx6z1cQCOPiyplROTc4EykweaLONVQTRK1Wb55fpk8N4GnNalHbnIRCiSGpam2EAgtzeFbazaqhBobbpM5iIYd1d2zzczYsHZ0kuxRkZs6XA&enc=AZPR-Es_0VDqbo5oAf0rGtQ7zvLFF3lOxgB6QDK3Wp0nAfoDFB_Otvd4E4Andc071VKE62xCy4zzNC_SBfDGxZb49fSI55pKNzAs_xF7snEfZJG5w04Tcnm7gVqUwUhhoN5xgLgGZ4OGRP2stWqoHnuMTCDxa2cEdEBdqMQYKhgqng&s=1


 
 

kan til hver en tid kontakte os og bede om bisidderhjælp. Det er gratis og tit (desværre ikke 
altid) kan vi hjælpe med at få konflikter løst. 
Det er vigtigt at forstå, at der eksisterer to grupper og vi ikke har noget med den anden 
gruppe mere at gøre og ikke har adgang til den. Vi blev smidt ud uden kommentar. 
Alle der ønsker vores hjælp kan bare melde sig enten her eller via mail@sygihaderslev.dk 
og vi prøver alt på at hjælpe og understøtte jer. Det er derimod ingen hjælp, og vi 
distancerer os kraftigt fra voldstrusler mod kommunens ansatte. 

21. 01. 2017 = I bestyrelsesgruppen inviterer vi Sisse atter engang over i vores gruppe. 

06. 02. 2017 = Pressemeddelelse i lokalavisen, på hjemmesiden og i vores 
facebookgruppe og støttegruppen. 

15. 02. 2017 = Information om medlemskort fremgang i gruppen 

09. 04. 2017 = Opslag i støttegruppen, vores gruppe og på hjemmesiden: 
Vi nærmer os generalforsamlingen. Det endelige dato er ikke fastsat endnu, men det bliver 
omkring midt / sidst i maj måned. 
Husk at hvis DU vil have stemmeret, så skal du være medlem i foreningen Syg I 
Haderslev. Det er ikke nok, at være medlem af vores Facebookgruppe. Selvfølgelig må 
alle her fra Facebookgruppen deltage og stille spørgsmål osv. men stemmeret har kun 
medlemmer af vores forening. 
Hvis du ønsker at være en del af foreningen, så meld dig ind her: 
http://sygihaderslev.dk/bliv-medlem/ 
Der er 3 forskellige valgmuligheder: 
1.) Medlem i debatgruppen - Det er du hvis du er her på vores Facebookgruppe 
2.) Foreningsmedlem - Det er der du skal søge om medlemskab, hvis du vil have 
stemmeret til generalforsamling. 

3.) Støt os - Den fane bruger du, hvis du har penge for meget som du gerne vil give os 
;-) 
Det kunne også være rart at vide hvem der ønsker at stille op til bestyrelsesarbejde, så vi 
kan forberede dagsorden osv. Så hvis du ønsker, at aktiv gøre noget for foreningen Syg I 
Haderslev, så meld dig hos os. 

20. 04. 2017 = Indkaldelse til generalforsamling både på hjemmesiden, facebookgruppen, 
støttegruppen og lokalavisen 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsygihaderslev.dk%2Fbliv-medlem%2F&h=ATM-r3HJq_K3GQ_hHAUg8crEYatbZrsguDrwGBfbdX_E8ar80P0TnUbtbl4KnV3628LL29VXQiHUg6est0pH9jjGxPVgYBgX1VUkHxk4zW6VKjrkS-WrpNmpjWJltMc4jijBCwuOE7Uqv6L2qw&enc=AZOoz6Q5AhCjtHQHurk8XTgNb73G7susu3ipoFPb_sIgXJnDjauTmwbPyvxjLP-MXI-TAXOxwlb6MdNk2IUmhRXJYc1lZRgkQAC_fVlj2pGVZ-Dc6YUzSwdbXtw-a4qqrM790Vw0ZRkehdnb2ePrYwgCrqFPn15JU8aex_yXwwpnWA&s=1

