
Notat af 8 juli 2022

Citater fra 'Sammenfattende Processkrift' af 29 juni 2022 ved advokatfirmaet Louadvokater, ved 

advokat Carsten Jensen, udarbejdet og præsenteret af advokat Camilla Holt Green, der fremstår 

selvmodsigende. Flere fremsatte påstande er tillige urigtige. Forklaringer fremgår af mine bidrag til 

sagen, herunder særligt Processkrift af 7 juni, samt samme med tillæg af 4 juli 2022.

”På baggrund heraf fremsendte Hobro Boligforening en ophævelsesskrivelse, hvorefter Iben 

Schartau Schow blev påbudt at fraflytte lejemålet straks. Skrivelse af 30. marts 2021 er fremlagt 

som bilag 4” (s. 2)

”Det skyldes, at Iben Schartau Schow selv fraflyttede lejemålet før den 30. marts 2021, at 

ophævelsesskrivelsen af 30. marts 2021” (s. 3)

”Iben Schartau Schow har afskåret sig selv fra at istandsætte lejemålet, dels idet lejemålet 

ophævedes som følge af Iben Schartau Schows egne forhold og at en fraflytning var påbudt straks” 

(s.3)

 ”dels da Iben Schartau Schow afleverede nøglerne uden at have påberåbt sig muligheden for selv at

istandsætte lejemålet og dels da Iben Schartau Schow udeblev fra flyttesynet” (s.3)

Rettelse til tillæg af 4 juli 2022 s. 39: Den usande påstand om, at jeg skulle have hævdet, at 

lejligheden var tømt på telefonmødet den 18 maj 2022, fremgår således både af advokatfirmaet 

Louadvokaters Processkrift II af 31 maj 2022 og af 'Sammenfattende Processkrift' af 29 juni 2022. 

Jeg henviser til mit Processkrift af 7 juni 2022 s. 29, og samme med tillæg af 4 juli 2022, s. 39. 

”Iben Schartau Schow oplyste på telefonisk retsmøde den 18. maj 2022, at lejemålet var tømt, og at 

hun derfor ikke vil betale tømning af lejemålet. Det kan lægges til grund, at lejemålet ikke var tømt,

jf. billederne i bilag 14” (s.4) 

Jeg beder Boligretten, under Civilretten, notere sig advokatfirmaet Louadvokater selvmodsigende 

og dokumenterede usande påstande, som det fremgår af deres bidrag til sagen. De fremstår useriøse 

og uprofessionelle. Advokatfirmaet er politianmeldt, april og juni 2022. 
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