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23 december 2022 

Til  

Procesbevillingsnævnet 

St. Kongensgade 1-3, 2. sal 

1264 København K  

J.nr. 97971 Procesbevillingsnævnets j.nr. 22/16554 

 

Kommentarer til advokatfirmaet Louadvokaters bidrag til sagen: 

På telefonmødet den 1 april 2022, vil benævnte dommer Mette Søndergaard og benævnte 

advokatfuldmægtig Camilla Holt Green ved Louadvokater, flytte sagen om betalingspåkravet til 

Beboerklagenævnet, Mariagerfjord Kommune. I den forbindelse udtaler advokatfuldmægtig 

Camille Holt Green, at jeg må komme med de indsigelser, jeg har til sagen, når den er i 

Beboerklagenævnet. Sagen ender dog ikke der alligevel, men forbliver i Boligretten.  

Betalingspåkravet udgør ca. 12.400 kr.  

Der foranstaltes endnu et telefonmøde, hvor advokatfirmaet Louadvokater vedlægger endnu et 

processkrift. På mødet taler benævnte Camilla Holt Green ikke meget, og siger, at de som sagsøgere 

ikke har yderligere. Benævnte dommer Mette Søndergaard kommer med noget der ligner en 

opfordring senere på mødet og spørger om de vil komme med supplerede til sagen. Det vælger 

advokatfirmaet Louadvokater da at efterkomme, i et tredje processkrift af 29 maj 2022. De siger 

samtidig, ved advokatfuldmægtig Camilla Holt Green, at de har vedlagt opsigelsesgrunde til sagen, 

så retten kan se hvad der er gået forud for betalingspåkravet. 

På den baggrund skriver jeg, som det fremgår af sagen, processkriftet af 7 juni 2022, for at gå i rette 

med advokatfirmaet Louadvokaters mange uoverensstemmelser, herunder usandheder, hvor der for 

flere forhold er tale om alvorlige injurier. Selve processkriftet af 7 juni 2022 er et overskueligt 

dokument med indholdsfortegnelse, og indledes med historik i sagen, sådan at retten kan se hvad 

der er gået forud, fra min side af sagen.  

Da jeg har indgivet dette processkrift, vil advokatfirmaet Louadvokater vedlægge endnu et 

processkrift til sagen (29 juni 2022), der bliver deres fjerde i rækken.  
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I dette processkrift anmoder sagsøgerne ved advokatfirmaet Louadvokater om, at sagen flyttes ud af 

småsagsprocessen, samt at jeg pålægges et advokatpålæg, foranlediget af mit processkrift af 7 juni 

2022, som de mener er omfangsrigt, herunder at jeg har gjort sagen kompleks.  

Taget betalingspåkravet og størrelsesorden i betragtning, og hvor jeg beder om at få dokumentation 

på de påståede yderligere klager, som advokatfirmaet Louadvokater af uransagelige grunde ikke 

vedlægger sagen, da er det tale om en sag, der er langt fra er omfangsrig og kompleks. At tillægge 

mig som sagsøgt skylden for det, og derved argumentere for advokatpålæg, er grov juridisk 

uredelighed.  

Jeg har, som I kan se af sagen, bedt Retten ved benævnte dommer Mette Søndergaard, om at få 

udleveret dokumentation på de påståede yderligere klager som advokatfirmaet Louadvokater siger 

der er i sagen. Det gør jeg i tillægget af 4 juli 2022 til processkriftet af 7 juni 2022.  

Denne anmodning imødekommes ikke. Og på det tredje telefonmøde fremstår benævnte dommer 

Mette Søndergaard særdeles inkompetent. Hun udtaler, at hun ikke ved hvilke yderligere klager jeg 

mener, til trods at det fremgår endog meget tydeligt af mit processkrift af 7 juni 2022, samt i tillæg 

af 4 juli 2022, tilmed anført med rød skrift og under overskriften: ”Det bedes noteres”.  

Benævnte dommer Mette Søndergaard siger endvidere, at hun som juridisk uddannet ikke kender al 

lovgivning, herunder Boligreguleringsloven, og derfor ikke kan fortælle mig, om jeg er berettiget til 

at få forelagt de klager der indkom efter dommen om betinget lejemål, der foranledigede 

advokatfirmaet Louadvokater at opsige mit lejemål.  

Sagen flyttes ud af småsagsprocessen, jeg idømmes et advokatpålæg, og nægtes at få tildelt en 

beskikket forsvarer der kan varetage den juridiske opgave for mig.  

Derefter indgav jeg en appelanke foranlediget af de mange juridiske uredeligheder, som det tydeligt 

fremgår af sagsakterne.  

 

Idet jeg sætter min lid til, at I som Procesbevillingsnævn varetager både min, og andre borgere der 

måtte komme i samme situation, på juridisk bedste og mest forsvarlige måde. 

Venlig hilsen 

Iben Dreyfus 


