
Fra: Thomas Gynther Eriksen TOEK@frederikshavn.dk
Emne: VS: Foreløbig redegørelse om boligforeningens ageren i forbindelse med Forbrugervalget 2021
Dato: 23. maj 2022 kl. 17.47

Til: Claus Thomsen claus@fbmail.dk, fie@fbmail.dk
Cc: Thomas Gynther Eriksen TOEK@frederikshavn.dk, Karen Henning Lind Christoffersen kahi@frederikshavn.dk

Til Frederikshavn Boligforening
 
Jeg skal hermed bekræfte modtagelsen af jeres ”foreløbige” redegørelse om
boligforeningens ageren i forbindelse med Forbrugervalget 2021.
 
Jeg er uforstående overfor tilbagemeldingen, som jeg ikke betragter, som et svar på
kommunens spørgsmål til jeres ageren i forbindelse med forbrugervalget:
 
”… Frederikshavn Kommune derfor udbede sig en redegørelse for, hvordan
Frederikshavn Boligforening har ageret i forbindelse med Forbrugervalget 2021,
herunder hvordan Frederikshavn Boligforening har håndteret stemmeafgivelse,
og de stemmer der er afgivet af administrationen i Frederikshavn Boligforening”
 
Jeg er uforstående overfor, at der ikke gives en konkret tilbagemelding på hvorledes
Boligforeningen har ageret i forbindelse med stemmeafgivelsen i efteråret 2021.
Redegørelsen kan vel kun udarbejdes af jer og jeg har derfor svært ved, at se hvorfor
en involvering af BL eller andre skulle være nødvendig.
 
Det er derfor min klare forventning, at I uden unødig ophold fremsender jeres
redegørelsen til os og inden fredag i denne uge.
 
 
Med venlig hilsen
 
Thomas Eriksen
Kommunaldirektør
 
Direkte: 9845 8075
Mobil: 21 15 43 47
toek@frederikshavn.dk 
 

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn 
Telefon: 9845 5000
www.frederikshavn.dk
 
 

 
Fra: Claus Thomsen <claus@fbmail.dk> 
Sendt: 23. maj 2022 14:59
Til: Karen Henning Lind Christoffersen <kahi@frederikshavn.dk>
Cc: Kasper Seiersen Conradsen <ksco@frederikshavn.dk>; Fie Mølholt
<fie@fbmail.dk>
Emne: Foreløbig redegørelse om boligforeningens ageren i forbindelse
med Forbrugervalget 2021
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med Forbrugervalget 2021
 
Til Frederikshavn Kommune
Att.: Karen Lind
 
Foreløbig redegørelse om boligforeningens ageren i forbindelse med
Forbrugervalget 2021
 
Grundet den korte givne tidsfrist fremsendes hermed foreløbig
redegørelse omkring forløbet med afgivelse af stemmer til
Forbrugervalget 2021 jf. mail dateret af 16. maj 2022. Den endelige
redegørelse forventes fremsendt inden for 12 arbejdsdage. Vi afventer
udtalelse fra BL – Danmarks Almene Boliger samt vores eksterne
juridiske rådgiver.
 
Boligforeningens direktør har efter aftale med organisationsbestyrelsen
fået tilladelse til at stille op til Forbrugervalget 2021. Det blev anset for at
være i boligforeningens interesse, at få valgt en repræsentant med viden
om det almene område til gavn for lejere i boligforeningen.
 
Organisationsbestyrelsen har støttet op om opstillingen og anvendt den
indflydelse, som der var mulighed for at anvende inden for de regler, der
anses for at være gældende, herunder Frederikshavn Forsynings
valgregulativ.
 
For at klarlægge om gældende regler er overholdt, er BL – Danmarks
Almene Boliger bedt om at udarbejde en redegørelse om reglerne på
området, og endvidere har vi bedt om udtalelse fra ekstern juridisk
rådgiver.
 
Når vi har modtaget de nævnte redegørelser, vil vi se på om det vil give
anledning til ændring af de interne procedurer.
 
 
Med venlig hilsen
Frederikshavn Boligforening
 
Fie Mølholt                                                                      Claus Thomsen
bestyrelsesformand                                                       regnskabs- og
souschef
 
 
Fra: Karen Henning Lind Christoffersen <kahi@frederikshavn.dk> 
Sendt: 16. maj 2022 14:39
Til: Claus Thomsen <claus@fbmail.dk>
Cc: Kasper Seiersen Conradsen <ksco@frederikshavn.dk>
Emne: Redegørelse angående Forsyningens forbrugervalg og
stemmeafgivelse.
 
Til Frederikshavn Boligforening
Claus Thomsen
 
Som du er bekendt med, har Frederikshavn Kommune modtaget
forskellige spørgsmål fra Rasmus Visby, Visbys Media – Visbys Verden.
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Frederikshavn Kommune har en tilsynsforpligtigelse med almene
boligorganisationer, tilsynet er et legalitetstilsyn, hvorfor Frederikshavn
Kommune er forpligtet til at reagerer, såfremt kommunen modtager
underretning om eventuelle uretmæssigheder.
 
I forbindelse med sagen og Rasmus Visbys spørgsmål, vil Frederikshavn
Kommune derfor udbede sig en redegørelse for, hvordan Frederikshavn
Boligforening har ageret i forbindelse med Forbrugervalget 2021,
herunder hvordan Frederikshavn Boligforening har håndteret
stemmeafgivelse, og de stemmer der er afgivet af administrationen i
Frederikshavn Boligforening.
 
Jeg i mødeser jeres redegørelse senest den 23. maj. 2022.
 
 
Med venlig hilsen

Karen Lind 
Jurist
Direktionssekretariatet

Direkte: 98455136 
kahi@frederikshavn.dk
 

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Telefon: 9845 5000
www.frederikshavn.dk
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