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FORSLAG C 

Forslag på den ordinære generalforsamling 2022 
Dagsorden punkt 7 

 
 
TILBAGEKALDELSE AF TRUSSELBREVE SENDT TIL AKTIVE FORENINGSMEDLEMMER: 
 
Forsamlingen påtaler, at Formanden på foreningens vegne har indhyret en advokat til at 
korrespondere med 3 foreningsmedlemmer, der har været drivende kræfter ved 
restaureringen af Rørvig Mølle. Det er sket uden forudgående indstilling fra 
Mølleudvalget eller andre, og uden konkret og korrekt behandling og vedtagelse i 
bestyrelsen. Der foreligger i bestyrelsen ikke en dagsorden med indstilling om tiltaget, 
ingen protokol for en mulig foretaget vedtagelse i bestyrelsen og intet notat over 
bestyrelsens drøftelse af selve tiltaget, dets begrundelse, dets konsekvenser og vurdering 
af dets omkostninger.  
Der forefindes ingen forklaring på valget af en Københavnsk advokat med møderet for 
Højesteret og der foreligger ingen oplysning, der beskriver advokatens opgave, 
tidsramme og honorar. 
Advokaten har ganske uvarslet tilskrevet de 3 medlemmer den 25. november 2021 i breve, 
der indeholder trusler om retslige skridt, samt varsel om sagsomkostninger og krav om 
erstatning. Advokaten har undladt før og/eller efter sine breve at anmode om de 3 
medlemmers synspunkter. Advokaten har ingen myndighed og intet mandat overfor 
ikke-honorerede frivillige i foreningen. 
Formandens handlemåde bunder ikke i nogen forudgående udmeldt konkret kritik - 
tværtimod har formanden den 16. november 2021 på foreningens hjemmeside meddelt, 
”at restaureringsprojektet (hvor de 3 medlemmer har ledet arbejdet til denne dato) synes 
at være planmæssigt fremskredent og arbejdet godt i gang.” 
At lade foreningen indlede en sag mod 3 aktive medlemmer er så betydende et tiltag, at 
det ikke kan finde sted uden omhyggelig forberedelse og enstemmig vedtagelse i 
bestyrelsen eller i en generalforsamling. Intet af dette har fundet sted. 
Bestyrelsen pålægges at tilbagekalde advokatkorrespondancen og de fremsatte trusler, 
inden 15. juli 2022. 
 
Stillet af Otto Graham & Simon Christiansen 

 
Bilag: 

 
Bilag C1: 
Kopi af brev af 25. november 2021 fra advokat Peter Lambert til 2 foreningsmedlemmer i Møllelauget. 
Bilag C2: 
Kopi af brev af 25. november 2021 fra advokat Peter Lambert til Mølleudvalgets restaureringsleder. 
Bilag C3: 
Kopi af brev af 21. november 2021 fra Mølleudvalgets restaureringsleder til Rønnow Arkitekter AS. 
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Det omhandlede brev af 21. november 2021 fra Simon Christiansen er vedlagt nedenfor som bilag C3. 
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SIMON CHRISTIANSEN 

  
 

Løvstræde 7 ★ 4581 Rørvig  ★ +45 40135704 ★ simonchristiansen@icloud.com 

Rønnow Arkitekter A/S 
Ny Kongensgade 9 
1471 København K 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rørvig, søndag 21. november 2021 
Vedrørende: Rørvig Mølle 
 
 
Idet jeg henviser til rådgiveraftalen af 15. juli 2020 - ifølge hvilken alene jeg overfor Deres 
virksomhed repræsenterer Bevaringsforeningen Rørvig By og Land - må jeg desværre 
meddele Dem, at aftalen på grund af forhold i foreningen, må ændres. 
 
Jeg har den 16. november 2021 modtaget en mail med den nedenfor viste ordlyd fra 
foreningens formand: 
 
”Som konsekvens af den seneste tids samarbejdsproblemer med	Mølleudvalget, har bestyrelsen konkluderet 

at der ikke længere er tillid til	Mølleudvalgets	forvaltning af mandatet.	Bestyrelsen har derfor fundet det 

nødvendigt at konstituere udvalget på ny. Din deltagelse i udvalgsarbejdet er herved ikke fundet ønskelig og 

jeg meddeler dig derfor at du hermed udtræder af udvalget. …. Bestyrelsen konstaterer i øvrigt at 

restaureringsprojektet synes at være planmæssigt fremskredent og arbejdet godt i gang.	Anders Holst, 

Formand” 

 
Der er ikke annonceret en sædvanlig overdragelsesforretning af mine opgaver i det gamle 
mølleudvalg til det nye, og jeg har ingen andre oplysninger om bestyrelsens problemer, end 
den ovenstående mail. Jeg er dog utvivlsomt fratrådt mit frivillige arbejde, selv om det 
desværre er på et uklart grundlag. Jeg deltager naturligvis ikke i etablering af en ny aftale med 
Dem. 
 
Jeg nedlægger hermed forbud mod, at det materiale, jeg har udleveret, de anvisninger, jeg har 
givet og de aftaler, jeg har været en del af, benyttes i det videre arbejde med møllen. 
 
Det har været en fornøjelse og meget givende at samarbejde med tegnestuen. Tak for det! 
 
Venlig hilsen 

 
S I M O N  C H R I S T I A N S E N  

 

 

cc: Einar Olsen 


