
 
________________________________________ 
From: Evan Lippert [erl@child.dk] 
Sent: Thursday, June 7, 2018 10:07 AM 
To: gottshen@hotmail.com 
Subject: Arbejdsdag 
 
Kære Henrik 
 
Jeg er blevet bekendt med, at der indgået en aftale med dig, hvorfor du ikke bliver opkrævet bod for 
udeblivelse, fra pligtarbejdet d. 12/5-2018. Desværre er denne aftale er ikke lovlig, i henhold til foreningens 
vedtægter. 
 
Boden er beskrevet i §8.2 som er her nedenunder. 
 
8.2. Bestyrelsen skal indkalde til pligtarbejde/fællesarbejde. Hvis medlemmet ikke giver møde, skal 
bestyrelsen idømme pågældende en bod fastsat af generalforsamlingen for hver udeblivelse. Pålagt bod er 
pligtig pengeydelse i lejeforholdet. 
 
Da pålagt bod her, er specificeret som pengeydelse, har bestyrelsen ingen mulighed for alternative ydelser. 
Da aftalen er indgået, og du til fulde har holdt din del, vil vi ikke ændre på det allerede indgåede. Du vil 
naturligvis ikke blive pålagt bod, for denne fællesarbejdsdag. Men da aftalen ikke er lovlig, kan den selvsagt 
ikke gentages, og vil derfor ikke blive indgået igen. Der er i vores vedtægter, ingen lovlige alternativer til 
arbejdsdag. 
 
Vi håber på din forståelse, og ønsker god sommer 
 
Bestyrelsen, ved Evan Lippert 
 
 
-----------------------------------------------------   
juni 7-18 
 
Nå nå kære Formand , og et tillykke med titlen.   Du lægger stærkt ud og jeg fornemmer at vi igen ska ind i 
en lang og for begge parter opslidende mundhugning.  Sidst tabte i jo , ihvertfald ansigterne synes jeg og 
det har sikkert taget hårdt på jer.    Må se hvordan det går med bodsgangen , men på dine vedtægter rider 
du jo mere sikkert denne gang. 
  Sørg for at al vores kommunikation kommer på hjemmesiden og med et tydeligt hint om NYT på 
frontsiden. ( bla for at undgå evt løs sladder og så medlemmer ka følge med i fuld åbenhed.)   Min tilladelse 
hertil er herved givet.     Så få det på plads inden vi fortsætter. 
 
Indtil dd mener jeg endnu ej at være udeblevet for noget pligtarbejde i de snart 10 år jeg har været medlem 
af Solager. 
      Jeg ser ingen alternativ ydelse i at gøre og udføre min andel på andre dage da lørdage ikke er mig mulige 
pga af for mig andre nødvendige pligter. 
 Desuden ka jo ikke alle være lige arbejdslystne duelige og effektive. 
Da min økonomi hverken ka bære tabt arbejdsfortjeneste eller pålagt bod tillader jeg mig at fortsætte som 
hidtil. 
      Min forståelse har i ikke og jeg forventer ejheller jeres.   En mulighed ku dog være at ændre denne 
kedelige vedtægt som jo er dybt urimelig og uretfærdig. Dette har jeg tidligere foreslået. 
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   Bolden er på jeres side og jeg støver battet af. 
 
Og lad os droppe det der "kære" -  hinanden kær er vi jo ej , men osse go sommer til jer , so far it looks fine 
, henrik 110. 
 


