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Afsluttende orientering vedr. politianmeldelsen mod tidligere
bestyrelsesmedlemmer
Da Skamby Vandværk er en andelsforening som ejes af os alle, hæfte vi alle
solidarisk for foreningens gøren og laden.
Derfor er foreningens bestyrelse også forpligtet til at informere andelshaverne, hvad
der lå til grunde, for at fortage både eksklusion ud af bestyrelsen og en
politianmeldelse af tidligere bestyrelsesmedlemmer.
Efter den ordinære generalforsamling i 2015, består bestyrelsen af følgende
medlemmer: Formand Robin Birch, Kassere Dorte Ottesen Nørgaard,
Næstformand Jan Pedersen, menige medlemmer Erik Christensen & Per Ottosen.
Som det fremgår af tidligere referater, så tog det hele, en voldsom drejning på det
andet bestyrelsesmøde, blot 2 måneder efter generalforsamlingen. Her er det
begyndt flertallet i bestyrelsen, at se et mønster, hvor siddende formand Robin,
gentagende gange træffer enerådigt beslutninger uden et bestyrelsesmandat, der
ses også et meget stor administrationsforbrug på at drive vandværket. Da der efter
en længere debat, ikke kan oplyses, antal af andelshaver, antal af andelshaver i
restance, og hvor stort en økonomisk forbrug, der havde været i årets første 5
måneder, beder de 3 af bestyrelsesmedlemmer, formand Robin og kassere Dorte,
om at fremlægge regnskabet til gennemsyn, svaret fra Robin var ganske
overraskende: ”Bestyrelsesmedlemmer anses som mening medlemmer når det
handler om udlevering af bilag til gennemsyn! Dvs. bestyrelsesmedlemmerne kan
kun gennemse bilagene på en generalforsamling!”
Det kunne de 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer på ingen måde acceptere, så efter
en længere diskussion om vandværkets økonomi, formanden og kasseres forbrug
af foreningsmidlerne, vælger kasserer Dorte at forlade bestyrelsen øjeblikket, Robin
ønsker ikke at være formand, men vil gerne forsætte som mening medlem.
Efter overleveringen fra afgående formand og udtrådt kasser, er der intet overblik
over foreningens, gøren og laden før i tiden, eller en oversigt over andelshaver. Ud
fra de udleveret papir og bilag, kan vi konstatere at der i Robins periode som
formand fra 2003 til 15, kun findes 1 bestyrelsesreferat fra et bestyrelsesmøde i
2006! Ligeledes mangler der 8 generalforsamlingsreferater. Ud af de 5
tilbageværende generalforsamlingsreferater, er der kun 1 som er underskrevet af
dirigenten (2013) alle papirerne fra Robins periode som formand, blev overleveret i
en stor bunke løsblade.
Så den eneste mulighed for at skabe os et overblik, er at gennemgå de bilag vi har
fået udleveret. Her tegner sig et klart billede af manglende bestyrelsesansvarlighed
fra formanden og kasserer side af, set ud fra de foreningsretlige og selskabsretlige
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regler og principper, i forbindelse med brug at foreningens midler samt manglende
økonomisk overblik.
På efterfølgende bestyrelsesmøde, udleveres en mappe til Robin med et udpluk af
bilag, fra perioden 2011-15 samt indhentet faktura, som ikke har været fremlagt
fyldestgørende i bilagene, her mener den øvrige bestyrelse at der er foretaget et
misbrug af foreningens midler for egne vinding, samt et påført tab på i alt
85.111,12dkkr. med Dorte andel over 102.000kr. Vi ønsker at Robin redegør for
disse bilag.
Da der på bestyrelsesmøder flere gange, kan dokumenteres at Robin taler usandt,
vælger bestyrelsen at ekskluder Robin. Vi melder samtidigt, at vi er åben for at
indgå et forlig, og efterfølgende indkalder til en ekstraordinær generalforsamling i
henhold til vedtægterne, dels pga. ekskluden, manglende suppleanter, ej fuldtallig
bestyrelses, samt få en generalforsamlingens accept til indlån at penge, for at
kunne opretholde driften året ud.
Og som rigtige mange har spurgt ind til, hvad dækker beløbet så over.
I store træk var det:
En Appel computer til 14,300kr som efterfølgende dag dokumenteres
tilbageleveret, og tilbagebetales til Robin uden om regnskabet.
En Appel bærbar computer til 9.300kr som regnings og bilagsmæssigt opføres som
værende et billede program.
En TV boks fra Appel, computerkabler, usb hardisk mm. til 2.600kr
Fjernsynskabler 300kr
Telefonabonnement uden for vandværket virke for 1600kr
Internet i hjemmet med tv pakke for 1600kr
Mobilt internet og udlandstelefoni for 7.800kr.
Køb af printerpatroner, til printer, vandværket ikke ejer 10.600kr.
Derud over var der også regninger, som vi mente, ikke normalt vil hører sig til under
normalt vandværks drift, det var
16 flasker gas til ukrudtsbrænding.. det svare til uafbrudt 38 arbejdsuger, uden
indlagt pause til ukrudtsbrænding, brugt på 4 år…. for 3100kr
Køb af håndværktøj, haveredskaber og gødning for 7700kr
Kontant hævninger for 4000kr
Blomster til åbningsceremoni hos en massør for 900kr
Køb af hylder og maling mm for 2300kr
Efterfølgende forsøger vi i stilhed at indgå et forlig med Robin, idet vi alle mente at
det her var en sag, som der skulle afklares og lukkes internt.
Robin lægger ud med at redegøre bilagene og ønsker derfor straks at betale de
26.494,90kr. (det var for begge computer, TV-boks, kabler mm)
Bestyrelsen vælger af sænke kravet med knap 25.000kr.
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Vi når frem til at Robin kan betale 50.135,74kr, hovedsalig for computerne,
printerpatroner, tv udstyr, mobilt internet mm.
Dertil kommer der også et tab på knap 20.000kr på manglende gebyropkrævninger,
som bevist er undladt opkrævet, af Robin og Dorte. At det ikke er blevet opfanget af
De pertentlige interne revisorer, nu da det har stået sådan på i en årrække, er
uheldigt.
Der sættes en dato, for indbetalingen af overstående 50.135,74kr, såfremt et forlig
skal indgås, det aftales at lade vandværkets advokat lave papirarbejdet, og
parterne er indstillet på at lukke sagen stille ned, til gavn for os alle, og blot holde
os til en kort sober bemærkning på den kommende generalforsamling. Såfremt
forliget udebliver, vil sagen overgår til vandværkets advokat til videre behandling.
Men sagen tog som bekendt en anden drejning.
På dagen for fristens udløb, kontaktes vandværket af Robin. Han stiller følgende
betingelser: hvis han skal indbetale beløbet, så skal vandværket udbetale det han
mener at have til gode, i tilbageholdt løn for 2015, samt vi intet må omtale på den
kommende generalforsamling. Jeg oplyser Robin, at bestyrelses med sikkerhed,
ikke vil efterkomme hans betingelser om lønudbetaling, samt at det vil være svært
ikke at omtale sagen, på den kommende generalforsamling, når der vil være en
ekstra indtægt i regnskabet, i den størrelsesorden. Robin vælger af egne fri vilje at
indbetale de 50.135,74kr. Uden at der bliver indgået en forligsafslutning.
De efterfølgende uger, er det ikke muligt at få kontakte både telefonisk og pr mail til
Robin.
Nu begynder rygterne at tage til i vores lokalsamfund, vi nærmer os nu den
ekstraordinære generalforsamling i 2015.
5 dag før den ekstraordinære generalforsamling, holdes der et bestyrelsesmøde,
hvor sagen drøftes, vil være ansvarligt over for andelshaverne at afslutte sagen
her. Der var et ønske fra hele bestyrelsen, om at få sagen afsluttet, så vi kunne
koncentrer os om at drive vandværk.
Debatten afbrydes, idet posten kom med brev til samtlige bestyrelsesmedlemmer
fra Robins advokat. Her bliver det påtalt, at vandværkets udsendte orienteringsbrev
til andelshaverne, ifølge Robins advokat, er en klar overtrædelse af straffelovens §
267 om injurier, samt § 268 om bagvaskelse, ligeledes påtales et
erstatningsansvar, for det eventuelle tab, som Robin måtte konstatere, på baggrund
af den ærekrænkende adfærd, der menes bestyrelsen har udvist. Eventuelle
udtalelser, under denne ekstraordinære generalforsamling, vil blive anset, som en
fornyet overtrædelse af straffelovens § 267 og § 268.
Robins advokat, opfordrer derudover bestyrelsen – i overensstemmelse med sin
forpligtelse, over for andelshaverne, at fortage politianmeldelse, i stedet for at indgå
en forligsløsning!
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Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt i september 2015, hvor der pga.
sagen udvikling ikke gås, i detaljer i sagen, idet begge partners advokater er gået
ind i sagen.
Efter den ekstraordinære generalforsamling, modtager samtlige
bestyrelsesmedlemmer, brev fra Justitsministeriets Civilstyrelsen at tidligere kasser
Dorte søger om fri proces til en retssag mod bestyrelsen.
Dorte ønsker at føre retssag for:
1. Uretmæssigt tilbagebetalingskrav skal bortfalde.
2. Udbetaling af tilgodehavende løn.
3. Orienteringen forud for den ekstraordinære generalforsamling bliver fjernet fra
hjemmesiden.
4. For at få en offentlig undskyldning med berigtigelse af, at der i hendes tid som
kassere ikke er foregået noget fordækt eller ulovligt.
5. En økonomisk kompensation, såfremt undskyldningen udebliver.
Det er her at bestyrelsen samt vandværkets advokat i samråd, når frem til at
efterkomme Robin og Dortes ønske, om foretage politianmeldelse i stedet for at
indgå en forligsløsning.
Civilstyrelsen gennemgår Dortes ansøgning, og vurderer sagens akter, det
resulterer i at Civilstyrelsen i januar 2016, afviser Dortes ansøgning om fri proces til
en retssag, mod bestyrelsen.
Oktober 2015 indgives der politianmeldelse på Robin og Dorte pga. Deres
1. Økonomiske dispositioner i perioden 1. januar 2011 til juli 2015.
a) Indkøb af effekter til eget brug for midler tilhørende Skamby Vandværk.
b) Indkøb af effekter med påstået relevans for Skamby Vandværk, hvor det
indkøbte efterfølgende er indleveret til butikken og købesummen tilbagebetalt og
oppebåret af Robin Jack Birch.
c) Indgåelse af forpligtelser og aftaler på vegne Skamby Vandværk som har været
unødvendige og overflødige for Skamby Vandværk og således ikke været i Skamby
Vandværks interesse, herunder aftaler om løn til Robin og Dorte og disses
pårørende samt betaling af udgifter til telefon, internet m.v.
2. Dokumentfalsk i forhold til rekonstruktion af bestyrtelsesprotokollater m.v
3. Manglende ordentlighed og struktur i forvaltningen af opgaverne som
henholdsvis formand og kasser.
Den 20. april 2016, afslår Fyns Politi at indlede en efterforskning, idet De anser
Robins indbetaling på de 50.135,74 kr. som et indgået forlig. Politiet oplyser at det
skal bemærkes, at et eventuelt indgået forlig ikke i sig selv afskærer os fra at
foretage politianmeldelse.
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Bestyrelsen vælger at påklage Fyns Politis afgørelse, i maj 2016
Idet der ikke er indgået et forlig.
Den 27. april 2017, 11 måneder efter vores klage, modtager bestyrelsen brev fra
Fyns Politi hvor de nu afviser sagen igen. Idet Robin nu kan redegøre for køb af pc
til 14.349kr, som efterfølgende dag tilbageleveres. Robin konstater at pc er for stor
og vil udskifte den til en mindre model til 9.499kr. Robin forklarer at han nu stod
med 4.000kr i kontanter, som han købte et billede program for, i Merlin. Og nu kan
tidligere bestyrelsesmedlem Thomas ”maler” Christensen, over for Fyns politi,
bevidne Robins køb, samt Robin stadig har pc stående hjemme med tilhørende
billede program!
Det er dog med stor undrer, at vi modtog denne udmelding fra Fyns Politi, et, er at
Thomas ”maler”, kommer her knap 2 år efter sagen start kommer med den viden,
hvorfor Robin ikke havde fremsat det under tidligere møder, men konstant holdt på,
at pågældende pc var defekt og sendt på genbrugspladsen, står hen i det uvisse.
Ydermere at denne udlægning stemmer ikke over ens med tidligere afholdte
møder, hvor der af regnskabet fremgår, et indkøb af billede program til 9.299kr.
Robin fastholdte på pågældende møde, sit indkøb at billede program til 9.299kr.
indtil vi kunne dokumentere, at købet var en pc mere, altså nu 2 pc’er, hvor den ene
påvises indleveret og udbetalt kontant, efter fremlæggelse af vores dokumentation,
erkender Robin at der aldrig har været køb, af et billede program. I øvrigt har der
aldrig været tilkøbt muligheden, for at foretage ændringer i vores ledningskort fra
Thvilum.
27. maj 2017 vælger bestyrelsen at klage til Statsadvokaten, over Fyns Politis
afgørelse. Dels for at Robin, nu har tilkendegivet over for Fyns politi, at der har
været synlig rod i regnskaberne. Samt vi mener ikke at Thomas ”Maler” udtalelser
kan ligge til grund for Fyns Politis beslutning. Idet disse udtalelser ikke er udtalt
under straffeansvar.
Den 21. juni 2017 modtager vi svar fra Statsadvokaten, som er enig i politiets
afgørelse.
Statsadvokaten kan ikke tilsidesætte Robins forklaring, idet at Thomas ”Maler”
oplyser at han har set omtalte computer.
Statsadvokaten mener ikke det er muligt, at bevise at Robin har tilegnet sig det
tilbagebetalte beløb, uanset at der ikke foreligger, kvittering på det påstået
efterfølgende køb.
Revisor Bernt Jørgensen har nu til politiet forklaret, at han og bestyrelsen modtog
skriftlige bemærkninger fra Robin, og det fremgik af Robins skriftlige besvarelse, at
der er tale om et indkøb af en computer, så det korrekte indhold af fakturaen har
således været kendt for bestyrelsen og revisionen.
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I hvilken omfang Robin, efterfølgende forsat har rådighed over IT-udstyret, samt om
han har ret til dette, må efter min (statsadvokaten) opfattelse afgøres civilretligt.
Baggrunden for min (statsadvokaten) opfattelse er, at der er uenighed og
usikkerhed omkring indholdet af aftalen bag Robins overførsel af ca. 50.000kr til
Skamby Vandværk. Jeg finder derfor ikke, at det er muligt at bevise, at Robin ved
forsat at råde over IT-udstyret, har haft fortsæt til at begå noget strafbart.
Og her slutter sagen, vi accepter sagens udfald, dog med stor undren.
Vi agter ikke at fører civilretslige søgsmål.
Bestyrelsens ønskede ikke en politisag, dette var et ønske, tilnærmelsesvis et
påbud fra Robins advokat, samt Dortes ansøgning om fri proces til en retssag.
Men daværende og nuværende bestyrelse, står tilbage med stor undren over
Robins gøren og laden i denne sag, hvorfor sagde han ikke sandheden over for
bestyrelsen, første gang vi spurgte ind til indkøb af computer og billede program,
hvorfor overfører man over 50.000kr, når det jo ikke har været et problem at bevise,
rigtigheden af sine handlinger over for politiet. Lige så uforstående, er vi over at
hverken Thomas ”Maler” eller revisor Bernt, kommer til bestyrelsen og berigtiger
Robins økonomiske handlinger, så var sagen jo ikke længere.
At den interne revision, under revision af regnskabet 2011, konstater manglende
behørig dokumentation, for de afholdte udgifter og indkøb. Ikke vælger at
fremlægger uoverensstemmelserne på generalforsamlingen, eller pålægger
bestyrelsen, at efterkomme gældende almene regnskabsregler, men blot er taget til
referat som, ”der har været nogle spørgsmål, som revisorerne har bedt bestyrelsen
uddybe, hvilken er gjort på et møde inden generalforsamling”
Vil med nogles øjne ses som kritisabel, holdt op mod den interne revisions
underskrift på følgende tekst: Undertegnet revisorer har gennemgået
regnskabsmaterialet vedr. 2011 og regnskabet giver efter vores bedste vurdering et
retvisende billede af vandværkets drift i regnskabsåret.
Denne orientering, handler ikke op at starte sagen op igen, men at orientere de 237
ejer, hvorfor den folkevalgte bestyrelse har handlet som den har, det har trods alt
været forbundet med en større økonomisk post for vandværkets ejere, men vi er
dybt rystet over at vores retssystem, kan acceptere en sådan adfærd, uden at ville
gribe ind.
I denne sag er der ingen vinder, kun 237 tabere.

