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                                    Til bestyrelsen ,  
 
             Jeg konkluderer:   er der ingen klage , ergo er der heller ingen overtrædelse.   Hmmmm , nå 
ja , det må jeg så ta til efterretning.    At i i bestyrelsen ikke tar initiativ til at klage over jer 
selv forstår jeg så godt   .   At tænke sig at sku cykle rundt og indgi klager over menige 
medlemmer , næe fy føj.    Bestyrelsen tillader jeg mig dog at klage over når jeg føler det er på sin 
plads som nu denne for mig principielle sag.         
            Og NEJ jeg skriver ikke at min nabo er utilfreds med mine lovbrud kun at vi er uenige om 
mine , eller hans lidt mindre brud er værst.   Jeg vil dog spørge ham når vi igen ses for at få det på 
plads.   ( har netop været inde og spørge om han er anmelderen og øv , det var han så.   Det havde 
jeg sgu ikke regnet med , den havde jeg ikke set komme.   Vi ku desværre ikke tale os tilrette da vi 
helt klart lever i to forskellige verdner og virkeligheder. )  Så jo i har ret ang.hans utilfredshed med 
mine lovbrud , men der har i været bedre orienteret end jeg. 
  
                          Og ja , meget belejligt at formanden er inhabil ,  igen en passende paragraf til 
også at klare denne sag.  Jeg havde gerne hørt en forklaring på mit spørgsmål.    Ku virkelig godt ha 
ønsket mig en habil solid Formand.        Hans have ka for min skyld  gro til himlen , men for mig er 
det et spørgsmål om forskelsbehandling og unfairness , noget Solager har lidt meget under 
gennem tiderne og som tingene pt udvikler sig kun vil fortsætte fremover.   
                     Utroligt , ingen klage , ingen overtrædelse og slet ikke for bestyrelsesmedlemmer.    
Måske nåede i slet ikke til hesteskoen på havevandringen , men meget andet nåede 
i da.     Vedtægter 10/1 : bestyrelsen skal påse at foreningens ordensregler overholdes og skal 
skride ind hvor dette ikke finder sted.     Måske er i bare skredet i svinget. 
 
   . 
  
Når jeg skriver at jeg bryder lidt hist og pist er det absolut ikke for bevidst at bryde , men for at 
melde klart og ærligt ud at det er sket , sker/trailer og muligvis ka ske igen.   Gad godt se det ædle 
medlem som ikke  , selvfølgelig helt utilsigtet , og absolut ikke for vindings skyld eller for at genere 
nogen ,  indimellem bryder en smule eller evt har brudt.   Findes et sådant ædelt medlem, hører 
jeg gerne fra vedkommende og vil da i ærbødighed lette på en af mine hatte og bøje nakken.     
  
                                          Som i ka forstå er jeg dybt utilfreds med jeres stil og arbejde.    Da jeg 
i 2013 startede mistillidssagen mod den tidl.bestyrelse op , var det med den forventning og det 
klokkeklare formål at få en åbenhed og fordragelighed bragt ind i foreningen , men ak , værre er 
det blevet og det vil jeg give jer en stor del af æren for , incl. jer der var med fra okt.2013 .   Alt for 
meget paragrafrytteri og lukkethed i stedet for at komme ud og snakke med og ikke til 
medlemmerne.    Men sån er politik , magt og ære , amen.      Og ja jeg er slet ikke tilfreds med 
jeres referater fra det allerførste og op til idag , og at der forties vigtige oplysninger for mig som 
medlem står jeg helt og fuldt ved og tar gerne op til diskussion.       
  
                                         Mit ordvalg ang.sladder og rygter er korrekt ,  der er mange rygter og der 
sladres derom i foreningen bla.om de af mig beskrevne emner og jeg har desværre ikke jeres evne 



til at fortie.   Kald det beskyldninger , men fakta er at det foregår og jeg har fundet det rimeligt at 
oplyse jer det da de nu engang handler meget om bestyrelsens stil og arbejde. 
            Har ingen steder skrevet stjæler af kassen , heller ikke påberåbt min ret til ej at overholde 
regler eller planlagt at bryde dem igen ,  det er meget forkert men forståligt opfattet.  Egentlig 
burde i skamme jer over at minipulere mine ord , udtalelser og hensigter til jeres eget forsvar , 
men vi hører hva vi vil høre.      Tyveri  svindel og nepotisme er ikke mine ord , dem vil jeg ikke 
kendes ved , vær fornærmede men behold dem selv.        Rygter og sladder ville i min optik helt 
sikkert kunne minimeres betragteligt om i hoppede af paragrafhesten og hilste på jeres 
medlemmer med åbenhed og tillid.     Selv fortrækker jeg klar åben tale trods 
risikoen for ubehageligheder. 
  
                            Enige ka vi dog være i at Solager ska være et fristed for alle medlemmer og 
at ordensregler og vedtægter overholdes fair og fornuftigt. 
  
           Med forståelse for jeres store arbejdspres beder jeg igen allervenligst  om at få mit  sat på 
hjemmesiden strax , da det er mig magtpåliggende med fuld åbenhed og indsigt overfor de få evt. 
interesserede medlemmer og med ønske om samtidig at minimere evt flere kedelige rygter.      
  
Have 110. 
-------------------------------------------------------------------- 


