
Til jer i ex-bestyrelsen 
  
Jeg har flere gange været inde på hjemmesiden for at finde mit indlæg fra 1 juni og det har ikke 
været der.   Andre medlemmer jeg har spurgt har ligeledes ikke ku finde det og det er lidt 
mærkeligt. 
  
  Alle nye meddelelser som kommer ind på hjemmesiden er og skal være lagt frem på FORSIDEN 
under nyt så alle ved at det er kommet og hvor der er at finde og læse.    Sån er reglerne og sån 
har i jo altid gjort og sån bør det foregå når der er en så vigtig dialog i gang i foreningen. 
  
Undskyldninger er jeg altid parat til at gi når jeg har gjort nogen uret , så oplys mig hvornår du har 
indsat det og gerne så jeg ka se at det korrekt.   Så kommer undskyldningen promte.    
  
Så på forhånd undskyld om det beviser sig at være kommet ind kort tid efter at jeg fremsendte 
det. 
  
Venter yderligere og stadig på dit/jeres modsvar   -   på mit svar til jeres svar.    I mit svar oplyste 
jeg at det i beskyldte mig for at beskylde jer for ikke var noget jeg havde skrevet og ikke kendte til , 
altså ikke en beskyldning som kom fra mig.       Så hvor den tilsvinelse kommer fra må være rent 
sladder/rygter som i ellers stærkt pointerede at i ikke beskæftiger jer med. 
  
Selv venter jeg på en undskyldning fra jeres uberettede læggen ord i min mund som jeg ikke har 
skrevet/sagt , som absolut er en tilsvinelse af mig i jeres svar.  
  
Nu cykler jeg op og nedtar min såkaldte tilsvining og forventer så en undskyldning fra en samlet 
tidl.bestyrelse meget  
snarest.    
  
Jeg ser gerne at vores fortsatte dialog og undskyldninger kommer med på hjemmesiden så alt 
skrevet kommer åbent og klart ud til medlemmerne. 
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To: gottshen@hotmail.com 
 
Date: Wed, 29 Jun 2016 08:17:25 +0200 
Subject: Din tilsvinelse af mig 
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Hej Henrik 
  
Jeg vil gerne bede dig om at fjerne dine tilsvinelser af mig i skabet. Dit brev til bestyrelsen ligger  
under øvrige dokumenter på hjemmesiden, hvor alle dine andre breve også ligger.  
  
Jeg forventer en undskyldning.  
  
Med venlig hilsen 
  
Stine 
 


