
Kommentarer til advokatfirmaet Louadvokaters processkrifter under følgende oplysninger: LOU 
Advokater│Østergrave 4, 3., 8900 Randers C │ J.nr. 140-97971/mfr. Sekretær: Alice Andersen / LBH aa@lou.dk 

Kort baggrundshistorie 

I sidste del af 2018 opdagede jeg alvorlig asbestforurening i et tørrerum, i ejendomsbebyggelsen 

hvor vi boede, under Hobro Boligforening. Nogle isoleringsrør var skåret igennem for at gøre plads 

til tørresnore. Rør og tørresnore var forurenede. 

Når jeg som lejer, igennem den årrække mine børn og jeg boede til leje, kontaktede Hobro 

Boligforening om forskellige ting, udviste de ligegyldighed og direkte modvilje. Jeg var samtidig 

midt i en stor sag, hvor danske myndigheder modarbejdede mig, selvom jeg fuldt ud havde- og har 

retten på min side1. Foranlediget af de efterhånden mange erfaringer med både boligforeningen og 

danske myndigheder, undlod jeg at gør opmærksom på mine iagttagelser vedr. tørrerummet. Jeg 

vidste det ville være omsonst. Men sidst i januar 2019 mødte jeg en vicevært der gik og fejede i 

rummet. Jeg fortalte ham om mine iagttagelser og pegede på de ødelagte isoleringsrør. Han sagde, 

at det måtte jeg tage op på beboermødet i september 2019. Men kun to dage efter ser jeg, at 

tørresnorene er væk og der er kommet nogle plasticrør på de ødelagte isoleringsrør, der dog ikke er 

dækkende. Og en uge efter møder jeg samme vicevært der undskylder overfor mig, og siger, at han 

havde talt med en VVS-mand der bekræftede mine formodninger om at rørene var asbestholdige og 

rummet derfor forurenet. Beboerne blev aldrig informeret, og rummet – og kælderen – aldrig 

saneret2. Et tørrerum og tørresnore hvorpå beboerne har hængt deres tøj til tørre igennem en 

årrække.

”Hobro boligforening har oplyst, at en beboer i ejendommen på Jernbanegade 55, 9500 

Hobro har udtrykt bekymring omkring asbest i rørisoleringen omkring vandrør i tørrerum i 

kælderen. Ifølge OIS er bygningen opført i 1943. Der er ikke kendskab til evt. til- eller 

ombygninger, men det formodes, at der løbende er foretaget nødvendigt vedligehold og 

renovering” 3 

1 Aarhus Universitets bedrageri, Østjyllands Politis modarbejdede adfærd, og Uddannelses- og Forskningsministeriets
som medskyldige i bedrageriet: Mange flere bliver involveret i at dække over det, herunder folkevalgte politikere på 
Christiansborg og selvsagt statsstøttede massemedier. Og Justitsministeriet tager et drastisk våben i brug. 
Og helt tilbage i 2012 på et jobcenter med en sagsbehandler, der løj så groft om en samtale vi havde. Jeg optog 
samtalen, og kunne tilbagevise hans usympatiske og farlige løgne, men det hjalp mig ikke, da jeg klagede til bl.a. 
arbejdsmarkedschefen og borgmesteren. 

2 Da jeg anlægger en sag i Mariagerfjord Kommune i august 2020 omkring asbestforureningen, modtager jeg nogle 
sagsakter omkring en undersøgelse der skulle være foretaget i februar 2019. Endvidere får jeg oplyst, at Hobro 
Boligforening skulle have skrevet til mig i marts 2019 om denne undersøgelse, men det er ikke rigtigt, og blot endnu
en grov løgn fra denne uhyggelige boligforenings side. Dansk Miljørådgivning A/S:  DMR, 18 februar 2019, 
Sagsnr.: 2019-0803-01 

3 DMR, 18 februar 2019
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”Miljøundersøgelsen har orienterende karakter og skal ikke forstås som en egentlig 

kortlægning af al forekomst og afgrænsning af ovennævnte stoffer. Dansk 

Miljørådgivning A/S har den 11. februar 2019 udtaget en materialeprøve til analyse. Den 

udtagne prøve vurderes at være repræsentative for alle tilsvarende materialer i hele den 

pågældende bebyggelse (…) 

Isolering. Der er konstateret asbest i den udtagne prøve af kiselgur fra rørisoleringen i 

bøjningerne i tørrerum i kælderen (P1), og det vurderes, at alle isolerede rørbøjninger/t- 

stykker med kiselgur i kælder indeholder asbest Så længe maling og lærred omkring 

bøjninger/t-stykker er ubeskadiget, udgør den asbestholdige rørisolering ikke en 

sundhedsrisiko. Er der eksisterende skader på maling/lærred bør disse udbedres og 

efterfølgende skal der foretages en asbestrengøring af kælderen (…) Det kan på trods af 

den gennemførte orienterende miljøundersøgelse ikke udelukkes, at der forekommer 

miljøfarlige stoffer andre steder end de undersøgte (...)” 4

”•Isoleringen i bøjninger m.v. er normalt udført med pap og lærred, ofte hvidmalet. 

  •Pappen kan være asbestpap 

  •Kiselgur der indeholder asbestfibre ses ofte i rørbøjninger, omkring ventiler og flanger 

   samt ved endebunde på varmtvandsbeholdere. Der kan dog også forekomme lige  

   rørstrækninger, der er isoleret med kiselgur indeholdende asbestfibre (under    

bemærkninger) 

  •Isolering med asbestholdige blandinger er normalt ret hård i modsætning til  

mineraluldsisolering, der oftest giver efter ved tryk. 

  •Asbestpap ses på lige rørstrækninger” 5

4 DMR, 18 februar 2019. Læg mærke til hvad der står til sidst: ”Det kan på trods af den gennemførte orienterende 
miljøundersøgelse ikke udelukkes, at der forekommer miljøfarlige stoffer andre steder end de undersøgte” 

5    //asbest-huset.dk/kiselgur-ogteknisk-isolering-af-varmeror-mm/ 
      Asbest-Huset, en del af BFA Bygge & Anlæg
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En ældre dame, der flyttede ind i en lejlighed i samme opgang som vi, omtrent august 2018, bliver 

umiddelbart efterfølgende repræsentantskabsmedlem/beboerrepræsentant 6 i vores afdeling: 

Karen Lis Hvarre. Hun begynder at bruge tørretumbler og vaskemaskine når jeg har booket 

vasketid. Det gør hun flere gange, og det passer tidsmæssigt i forhold til tiden efter, at jeg gjorde 

viceværten, og dermed Hobro Boligforening, opmærksom på asbestforureningen. 

Når jeg kontaktede denne Karen Lis Hvarre omkring hendes adfærd, undskylder hun ikke, men 

udviser en respektløs opførsel og kalder mig bl.a. kælling. 

Den 22 maj 2019 modtager jeg den første klage/advarsel fra Hobro Boligforening. Der står blandt 

andet: ”truer nabo med dine hunde”, og det er ganske enkelt umuligt, fordi vores to små hunde 

holder meget af andre mennesker. Endvidere har vi haft vores hunde siden 2012 og 2015, og aldrig 

har en eneste klaget over at jeg skulle true med dem. Alene tanken er absurd og direkte komisk. 

Flere af punkterne i klage/advarslen er usande forhold, men vedrørende to af punkterne kan jeg se, 

at der er tale om den nyligt indflyttede ældre dame, Karen Lis Hvarre, der bruger tørretumbler og 

vaskemaskine når jeg har vasketid: Altså konflikter med netop hende. I brevet bliver jeg endvidere 

beskyldt for ofte at glemme at slukke lyset i vaskekælderen, og at åbne vinduerne i opgangen for 

ikke senere at lukke dem igen. Hobro Boligforening skriver: 

”Ovenstående generer dine naboer, og vi forlanger derfor, at ovenstående ophører straks”. 

Ikke nok med at jeg får skyld for noget, jeg ikke har gjort, samt de – på flere måder - absurde 

beskyldninger om at åbne vinduer og lade lyset være tændt i en ejendom med 18 lejemål, så bliver 

konflikten med Karen Lis Hvarre omgjort til at dreje sig om ”dine naboer”, og i oktober 2020, da 

Hobro Boligforening sender sagen til Beboerklagenævnet, og jeg derved, af Mariagerfjord 

Kommunes Beboerklagenævn får fremsendt Hobro Boligforenings 'Indbringelse med bilag', ser jeg 

at den originale klage angiveligt er underskrevet af Karen Lis Hvarre og to andre lejere. Men i 

december 2020 opdager jeg, at der i disse tre originale klager er begået skrift- og 

underskriftforfalskninger. 

6 Under Hobro Boligforening omtales hun repræsentantskabsmedlem og angiveligt* omtaler hun sig selv som 
beboerrepræsentant i et bilag 1 af 3 oktober 2020 – et tillæg til tredje og sidste klage. 
*det er en medarbejder Jette Christensen under Hobro Boligforening, der har håndteret de originale klager og 
overordnet haft med sagen at gøre, i det hele taget. En særdeles aggressiv person, sammen med en lige så aggressiv 
boligforening.  
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Den 15 april/1 maj 2020 flytter en familie ind ved siden af, hvor mine børn og jeg bor. Den 

omstændighed skal senere vise sig at være af stærkt usædvanlig - og meget foruroligende karakter. 

Den 17 juni 2020 modtager jeg det andet klage/advarselsbrev fra Hobro Boligforening, og det er 

igen den ældre dame, Karen Lis Hvarre. Ud over atter at indeholde usande forhold, bliver konflikten

med denne ældre dame atter omgjort til at gælde ”naboerne”. Og boligforeningen skriver:

”Ovenstående generer dine naboer rigtig meget, og vi må derfor forlange, at dette ophører 

straks. Nogle af tingene kan godt virke harmløse7, men stadigvæk må vi desværre sige, at de 

går ind under chikane”. Derefter står med fed skrift: 

”Denne klage kan betragtes som 2. advarsel i henhold til lejeloven. Skulle ovenstående 

gentage sig, vil sagen blive sendt til Beboerklagenævnet, og der kan der blive tale om 

udsættelse af lejemålet”

I august 2020 kontakter jeg en miljøkonsulent, jeg finder på nettet, og forklarer ham om 

asbestproblemet. Han fortæller mig, at jeg skal kontakte embedslægen. Da jeg gør det, henviser 

denne instans mig til kommunens teknik- og  miljøafdeling. Jeg kontakter derfor Mariagerfjord 

Kommune, og en sag oprettes under Plan & Byg, af en sagsbehandler, der også er jurist under denne

afdeling i kommunen: Sanne Kyndi Skovmose. 

Den 8 oktober 2020: Da Hobro Boligforening tre måneder senere fremsender mig en tredje 

klage  og derfor, som de truede med i anden klage/advarsel, sender sagen ind til 

Beboerklagenævnet, bliver denne jurist Sanne Kyndi Skovmose også sagsbehandler af denne sag8. 

Sagsdokumentet som Hobro Boligforening indsender 'Indbringelse med bilag' (angiveligt af 8 

oktober 2020) stemples af denne jurist Sanne Kyndi Skovmose den 14 oktober 2020, og hendes 

afgørelse i forhold til asbestproblemet, der desuden er en afvisning, har ligeledes datoen 

den 14 oktober 2020.

7 Der er tydeligvis tale om konflikter med en anden lejer, der tilmed er repræsentantskabsmedlem/beboerrepræsentant,
og i almenlejelovens § 91 står: ”Skønnes det forhold, der lægges lejeren til last, at være af uvæsentlig betydning, kan
udlejeren ikke hæve lejeaftalen”. I Byretten den 28 maj 2021, siger denne Karen Lis Hvarre at det handlede om 
småting ...

8 Plan og Byg Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk 
www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 01.11.34-P19-32-20 Ref.: Sanne Kyndi Skovmose 
Beboerklagenævnet Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk 
www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 03.12.12-G01-4-20 Ref.: Sanne Kyndi Skovmose (sajen) 
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 Jurist, og formand for Beboerklagenævnet Sanne Kyndi Skovmose, Mariagerfjord Kommune, 

idømmer mit lejemål betinget den 24 november 2020. 

Den omtalte familie der flyttede ind i april/maj, havde fra første færd en opsigtsvækkende 

adfærd, herunder systematiske overtrædelser af Hobro Boligforenings regler for husorden, 

ordensbestemmelser under retsinformation.dk og almenlejeloven. Det får bare ingen konsekvenser 

for familien. Og hvorfor mon ikke??

Jeg forestiller mig på daværende tidspunkt, at den aggressive adfærd Hobro Boligforening udviser 

overfor mig, kan have noget at gøre med asbestproblemet, jeg påpegede i januar 2019, men det skal 

vise sig at stikke langt dybere, og være af en helt ubegribelig karakter. 

Det startede alt sammen i 2017 da jeg anmeldte Aarhus Universitet til Østjyllands Politi for alvorligt

bedrageri. Det fik dog ingen konsekvenser for en eneste af de mange involverede. Det gjorde det 

heller ikke siden for Hobro Boligforening, eller advokatfirmaet Louadvokater - og listen er endnu 

længere, indholdende en lang række borgere, mange i vigtige samfundsembeder, der kan gøre 

nøjagtig som de måtte lyste overfor min familie og jeg – fantasien kender ingen grænser – for dem 

fuldstændig omkostning- og ansvarsfrit. 

De har alle, uden at blinke, suspenderet dansk lovgivning i hele denne samlede sag. 

Da vi tvinges ud af det lejemål, jeg havde lejet i næsten 10 år, modtager jeg senere et 

betalingspåkrav for istandsættelse af lejligheden. Men da Hobro Boligforening har begået alvorlige 

lovovertrædelser imod mig som lejer, der også vedrører mine børn, nægter jeg at betale. 

Den 24 februar 2022 indgiver jeg en indsigelse, netop grundet de mange ulovlige forhold, og

påberåber mig frifindelse. Sagen sendes da fra Fogedretten til Boligretten under Civilretten, Retten i

Aalborg.

Jeg har i denne sag indgivet politianmeldelser på Hobro Boligforening og bestyrelse, herunder 

udvalgte medarbejdere, jurist Sanne Kyndi Skovmose, og advokatfirmaet Louadvokater, samt andre

med forbindelse til den samlede sag, i tiden fra 31 marts til 28 september 2022 9

9 Nordjyllands Politi, Hobro politistation, vil i juni 2022 have at jeg møder fysisk frem vedrørende anmeldelserne 
der omhandler skrift- og underskriftforfalskninger, begået af andre. Jeg havde indsendt ret omfattende forklaringer 
til anmeldelserne, herunder tillæg (over 200 sider), og således serveret alt på et sølvfad. Jeg sendte det til 
Nordjyllands Politi, og de har jo også lokaliteter andre steder end Hobro. Deres anmodning er særdeles bekymrende:
”Såfremt du ikke vil møde fysisk op, vil sagerne sendes til juridisk behandling på det foreliggende grundlag” 
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Nedenstående er advokatfirmaet Louadvokaters bidrag, de fire processkrifter, til sagen i Boligretten,

og mine kommentarer hertil.  

Boligretten, 2022. Følgende processkrift indgiver advokatfirmaet Louadvokater, og 
første telefonretsmøde afvikles den 1 april 2022:

REPLIK I SAGEN BS-9074/2022-ALB 
10Hobro Boligforening Smedevej 28 9500 Hobro v/ advokat Carsten Jensen v/ adv.fm. Camilla Holt 
Green 
Iben Schartau Schow Ukendt adresse 11

PÅSTAND 
Iben Schartau Schow skal til Hobro Boligforening betale kr. 12.428,38 med tillæg af procesrente fra
den 29. juli 2021 af kr. 12.228,38, fra den 25. oktober 2021 af kr. 12.328,38 og fra den 30. 
december 2021 af kr. 12.428,38. 

Kommentar:
På baggrund af Hobro Boligforenings mange alvorlige lovovertrædelser begået imod min familie 

og jeg, igennem flere år, indgiver jeg en indsigelse til Fogedretten mod kravet om 

fraflytningsbetaling. Det viser sig, at advokatfirmaet Louadvokater ubekymrede deltager i flere af 

disse ulovlige forhold, endda med en benævnt dommer fra Retten i Aalborg som holdspiller. 

Den 1. juni 2011 flyttede Iben Schartau Schow ind i lejemålet beliggende Jernbanegade 55A, 2. tv., 
9500 Hobro. Lejekontrakten fremlægges som bilag 1. 

SUPPLERENDE SAGSFREMSTILLING 
Den 8. oktober 2020 indbragte Hobro Boligforening sagen for Beboerklagenævnet med påstand om,
at lejemålet blev gjort betinget, jf. almenlejelovens § 82, idet flere lejere havde klaget over Iben 
Schartau Schows chikanøse og truende adfærd. Beboerklagenævnet tog Hobro Boligforenings 
påstand til følge. Beboerklagenævnets afgørelse af 24. november 2020 fremlægges som bilag 2. 

 § 742. Anmeldelser om strafbare forhold indgives til politiet. Stk. 2. Politiet iværksætter efter anmeldelse eller af 
egen drift efterforskning, når der er rimelig formodning om, at et strafbart forhold, som forfølges af det offentlige, 
er begået. 
Nordjyllands Politi vil have, at en angivelig voldsmand skal færdes i samme (lille) by, hvor de angivelige voldsofre 
måtte formodes fortsat at bo. Hvad ville de mig?? og hvorfor?? … 

10 Hvem lægger stemme til benævnte advokatfuldmægtig Camilla Holt/Holt Green på telefon[rets]møderne??
11 § 350 Stk. 2. Retten kan afvise sagen, hvis angivelsen af sagsøgtes navn og adresse, jf. § 348, stk. 2, nr. 1, er 

unøjagtig, således at forkyndelse ikke kan foretages på grundlag af sagsøgerens oplysninger. § 349, stk. 1, 3. pkt., og
stk. 2, finder tilsvarende anvendelse. 
Mariagerfjord Kommune 'idømte' mig forsvundet i september 2021 ...
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Kommentarer:
Et vigtigt forhold at bemærke: Advokatfirmaet Louadvokater lader forhold indgå i sagen om et 

betalingspåkrav, der vedrører sagen i Beboerklagenævnet, samt hændelsen den 26 marts 2021. 

Som jeg siger under et af telefonretsmøderne, kunne de have ladet være med at blande det ind i 

sagen om betalingspåkrav. Men det gør advokatfirmaet Louadvokater altså af egen drift: De 

bringer det selv ind i sagen om et fraflytningsopgør: 

”det simpelthen bare for at få hele sagsforløbet med, så retten kan forstå det når de skal tage 

stilling til det der er sket forud” 12

Hobro Boligforening skrev til mig i brev af 8 oktober 2020: 

”(…) ser vi os desværre nødsaget til, at sende denne sag i Beboerklagenævnet, med henblik på 

udsættelse af lejemålet, i henhold til Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger § 90, litra 7 

og 12 samt § 92”

Beboerklagenævnets afgørelse af 24 november 2020, som advokatfirmaet vedlægger som bilag 2, 

har ikke truende adfærd som begrundelse for at gøre mit lejemål betinget: 

”brev af 8. oktober 2020 har Hobro Boligforening påstået lejers lejemål gjort betinget (...) at der er 

grundlag for at gøre lejers lejemål betinget, jf. almenlejelovens §82, stk. 2, hvorfor der er grundlag 

for at pålægge lejer retsfølge efter § 82 (…) at forholdene har en chikanerede karakter og er af en 

ikke uvæsentlig grovhed og varighed (...)”13

NB: Læg mærke til, at Hobro Boligforening skriver ”udsættelse af lejemålet” til mig, og at der i 

afgørelsen fra Beboerklagenævnet står ”brev af 8. oktober 2020 har Hobro Boligforening påstået 

lejers lejemål gjort betinget ”, samt at dette skyldes min adfærd der er af ”chikanerende karakter”.

I det statsstøttede massemedie Nordjyske den 1 november 2020 udtaler Hobro Boligforening ved 

direktør Anders Kjær, at de vil have mig sat ud af lejemålet:

”Det er også den konklusion, Hobro Boligforening er kommet til. Efter en årelang konflikt og 

12 Benævnte advokatfuldmægtig Camilla Green/Holt Green
13 Læser man mit bidrag af 26 oktober 2020 til sagen i Beboerklagenævnet, fremkommer et ganske andet billede af 

sagen, og denne person der kalder sig selv jurist, har handlet mod bedre viden og misbrugt sit embede alvorligt. I 
Hobro Boligforenings bidrag 'Indbringelse med bilag' fremgår det, at der aldrig har været tale om en ”årelang 
konflikt” og ”mange klageskrivelser”. 
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mange klageskrivelser har boligforeningen indbragt sagen for kommunens beboerklagenævn med 

henblik på, at kvinden bliver sat ud af sin lejlighed” 14

Et Beboerklagenævn kan ikke idømme udsættelse. De kan idømme en advarsel eller betinget 

lejemål. Hvis et boligselskab ønsker at opsige et lejemål, skal sagen indgives til Boligretten. 

Det gør Hobro Boligforening aldrig. De anker aldrig Beboerklagenævnets afgørelse. I stedet går de

til statsstøttede massemedier, sammen med andre involverede, og spreder alvorligt injurierende 

beskyldninger om mig især, men også mit voksne daværende hjemmeboende barn. 

Det er faktisk ret opsigtsvækkende hvorledes de kan få statsstøttede massemedier i tale, hvis man 

ikke vidste bedre forstås:

”Karen Lis Hvarre er beboerrepræsentant og en af de lejere, der har klaget over kvinden og hendes

voksne søn. Karen Lis Hvarre er også utryg og tør heller ikke gå alene i vaskekælderen” 

”Jeg bliver verbalt overfuset med diverse skældsord, hver gang jeg møder kvinden eller hendes 

søn, siger Lise Hansen” 

”Jeg betragter mig selv som en stærk person, og jeg er ikke bange for kvinden, men jeg er bange 

for hendes voksne søn. Har man kigget ham i øjnene, er man bange” 

”Jeg har haft kniv med, når jeg var i vaskekælderen. Jeg tør ikke længere gå derned alene, siger 

Lise Hansen” 15

Den truende adfærd fortsatte, hvorfor lejemålet blev ophævet/opsagt den 4. februar 2021 med 
fraflytning den 1. juni 2021. Ophævelsesskrivelse fremlægges som bilag 3. 

14 Avisartiklen omhandler også min voksne daværende hjemmeboende søn, som de lyver ondskabsfuldt og farligt om. 
Hobro er en forholdsvis lille by, og min søn arbejdede for et større firma firma der. Der har, som jeg nævner, aldrig 
været klaget over et eneste af mine tre børn. Vi har altid passet os selv, og jeg har tilmed taget mig af andre beboere i
situationer hvor de havde brug for hjælp. 

15 Mine børn og jeg flyttede ind i juni 2011, og der har aldrig været klaget over mine børn. Og Karen Lis Hvarre har 
derfor heller aldrig klaget over dem, heriblandt mit voksne daværende hjemmeboende barn. Nej, i stedet har hun 
turde opføre sig ganske grotesk respektløs, og deltager i sedler der bliver hængt op i opgangen af 'Lise Hansen' der 
er bange og går med kniv. 'Lise Hansen' er netop flyttet ind og har boet der i seks måneder … Og de tør gå til 
statsstøttede massemedier og sprede groteske løgne. Tænk lidt over det. Vi har at gøre med farlige lystløgnere – med
støtte fra danske myndigheder!
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Kommentarer:
Dette bilag 3 er altså en angivelig ophævelsesskrivelse af 4 februar 2021, jeg desuden først stifter 

bekendtskab med under sagen i Boligretten, 1 april 2022. Heri står: 

”Som advokat for Hobro Boligforening, skal jeg ved nærværende ophæve Deres lejemål til 

fraflytning straks i henhold til lov om leje af almene boliger § 90 stk. 1, nr. 7, 8 og 13 på grund 

chikanerende adfærd fra Dem og Deres børn. Lejemålet blev gjort betinget ved 

Beboerklagenævnet den 24. november 2020 og Deres adfærd er en overtrædelse af det betingede 

lejemål”

Advokatfirmaet Louadvokater skriver i processkriftet 'Replik' (af 24 marts 2022) at ”den truende 

adfærd fortsatte”, men de har jo angiveligt opsagt mit lejemål grundet ”chikanerende adfærd” fra 

mine børn og jeg, som det fremgår i ophævelsesskrivelsen af 4 februar 2021:  

Der er altså tale om yderligere klager, der skulle være indkommet efter Beboerklagenævnets 

afgørelsen af 24 november 2020. Det store problem er, at jeg aldrig siden modtog flere klagebreve 

fra Hobro Boligforening, og advokatfirmaet Louadvokater vedlægger det heller ikke til sagen i 

Boligretten, heller ikke da jeg anmoder den benævnte dommer i sagen om at få udleveret 

dokumentation på disse påstande. Og: Der har aldrig været klaget over mine børn i al den tid vi 

boede i lejemålet, godt 10 år: 

”Det bedes noteres: Jeg modtog aldrig yderligere klager. Der har aldrig været klaget over mine 

børn. Louadvoakter dokumenterer ikke disse forhold, men vedlægger kun og udelukkende 

Beboerklagenævnets afgørelse af 24 november 2020 til denne sag (bilag 2). Louadvokaters 

begrundelse er ulovlig” (Mit processkrift af 7 juni 2022) 

Jeg siger det på telefonretsmøderne, og det fremgår af mine bidrag til sagen – OG: advokatfirmaet 

vedlægger som nævnt ikke disse angivelige og påståede yderligere klager, der foranledigede dem 

til angiveligt at opsige mit lejemål [4 februar 2021] 16.Telefonretsmødet af 12 august 2022 er meget

opsigtsvækkende i denne henseende – men dybest set på linje med alt i hele den samlede sag. 

16 Jeg har for sjov samlet billed- og videodokumentation i en mappe for sig selv, der viser nabofamiliens adfærd fra 
november 2020 (betinget lejemål) frem til februar 2021, hvor min angivelige chikanerende og truende adfærd 
forsatte - med eller uden mine børns deltagelse – der angiveligt foranledigede advokatfirmaet Louadvoakter 
angiveligt at opsige mit lejemål af 4 februar 2021. Det er vildt interessant! 
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Den 26. marts 2021 overfaldt Iben Schartau Schow en nabo med et jernrør, hvorefter naboen pådrog
sig svære skader. På baggrund heraf fremsendte Hobro Boligforening en ophævelsesskrivelse, 
hvorefter Iben Schartau Schow blev påbudt at fraflytte lejemålet straks. Skrivelse af 30. marts 2021 
fremlægges som bilag 4. 

Kommentarer:
Naboen er den nye lejer 17der flyttede ind i april/maj 2020: 'Lise Hansen'. 

Advokatfirmaet Louadvokater skriver at naboen pådrog sig ”svære skader”. En ganske ufattelig 

grov usandhed. Kun fem dage efter hændelsen den 26 marts 2021, optager mit ene barn en video, 

og jeg tager billeder [31 marts 2021] af denne nye lejer, der ubesværet færdes på fortorvet og 

græsrabat, lige neden for vores vinduer.

I BT den 30 marts 2021, om aftenen, læser mine to hjemmeboende børn, at hun skulle have 

brækket ryggen foranlediget af mig. Det genfortæller mine børn mig næste morgen. Endvidere er 

der udtalelser i samme artikel af direktør Anders Kjær fra Hobro Boligforening, der siger at de vil 

kontakte fogeden med henblik på udsættelse af lejemålet, hvis ikke jeg flytter. 

Hobro Boligforening kontakter mig aldrig med en eneste henvendelse angående dette. 

Da jeg får første sigtelsesbrev fra Nordjyllands Politi af 13 april 2021, står: 

”er sigtet for legemesangreb af særlig rå og brutal karakter efter straffelovens §245, stk. 1 ved d. 

26. marts 2021 kl. 1426 på Jernbanegade 55A, 2.th. 9500 Hobro ved at have slået sin nabo Lise 

Vang Hansen mindst 4 gange i nakken, ryggen og benet med et metalrør, så denne brækkede 

ryggen”

Jeg kommenterer det på min hjemmeside efterfølgende, og skriver bl.a. at det er umuligt at jeg har 

brækket ryggen på hende, samt at jeg slet ikke slog særlig hårdt, og kun ramte hende én gang på 

overarmen før hun masede sig forbi mig, og at de, hun og Karen Lis Hvarre, end ikke fik et blåt 

mærke. Derefter ændrer det næste sigtelsesbrev, af 3 maj 2021, sig: 

17 Omtales og benævnes ”Lise/Lise Hansen/Lise Vang Hansen”. Vang kommer til senere i forbindelse med skrift- og 
underskriftforfalskningerne i de originale klager. 
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”straffelovens § 245, stk. 1 – vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter, ved den 26. marts 2021 

kl. ca. 14.25 på Jernbanegade 55A, 2. TH. i Hobro, at have tildelt Lise Vang Hansen flere slag mod

nakke, ryg og ben med et metalrør, hvorved Hansen pådrog sig en rygfraktur og blodudtrækninger 

på kroppen, samt at have tildelt Karen Lis Hvarre mindst to slag mod armen med samme metalrør, 

hvorved hun pådrog sig sår og blodudtrækning på overarmen” 

Nu er der altså tale om ”flere slag”, og både sår og blodudtrækninger, men i Byretten den 28 maj 

2021 er vi oppe på hele ”ca. 10 slag” ... 

Da jeg gennemgår anklageskriftet den 28 marts 2022 - dagen før retsmødet i Landsretten - et 

dokument der er vokset betragteligt siden Byretten, og nu har omfattende 250 sider, ser jeg 

grundigere i fotomappen af disse angivelige skader, jeg skulle have påført de sagesløse ofre: 

Utroværdigt store blå-brune plamager – ganske grotesk utroværdigt. Og hvem har andel i denne 

surrealistiske version?? … 

Den 6. april 2021 afleverede Iben Schartau Schow nøgler. Den 7. april 2021 fremsendte Hobro 
Boligforening indkaldelse til flyttesyn. Indkaldelsen fremlægges som bilag 5. Flyttesynet blev 
afholdt den 19. april 2021. Fraflytningsrapport fremlægges som bilag 6. 

Kommentarer:
Næste formiddag den 27 marts 2021, efter hændelsen den 26 marts 2021, logger jeg på e-boks, og 

ser at der er indkommet et brev fra Hobro Boligforening den 24 marts 2021. Brevet har datoen den

23 marts 2021. I det står, at jeg selv har opsagt mit lejemål den 5 februar 2021: 

”Anerkendelse af opsigelse/indkaldelse til syn (…) Opsigelse modtaget 05.02.2021, genudlejning 

forsøges hurtigst muligt (…) Vi har modtaget din opsigelse, i hvilken du opsiger ovennævnte 

lejemål, hvor vi skal gøre dig opmærksom på, at opsigelsesperioden er med 3 måneders varsel fra 

den 1. i en måned, men vi vil dog uanset boligoverenskomstens bestemmelser, forsøge at genudleje

lejligheden hurtigst muligt”

Det forstår jeg ingenting af, men tænker at det er endnu en grov og ondskabsfuld handling fra 

Hobro Boligforenings side. Den 7 april 2021 får jeg et fuldstændig tilsvarende brev, hvor kun 

nogle datoer er ændret. 

Jeg afleverede nøgler henholdsvis den 1 april og 8 april 2021, hvilket jeg kan foto- og video-
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dokumentere. Og i omtalte breve af 23 marts og 7 april står endda: 

”Nøgler til lejligheden, postkasse, vaskeri og kælderrum skal afleveres ved syn af lejligheden. 

Såfremt du ikke ønsker at deltage i ovennævnte syn, bedes du aflevere alle nøglerne på vort kontor

senest dagen før synet kl. 12.00”

Nøgler kan altså afleveres på selve dagen, eller dagen før, hvis man ikke kommer til flyttesynet 

ifølge Hobro Boligforening. Så det med at; fordi jeg afleverede nøgler ifølge advokatfirmaet 

Louadvokater den 6 april, så fremsendte Hobro Boligforening altså efterfølgende dette brev 

”anerkendelse af opsigelse/indkaldelse til flyttesyn” af 7 april: Det er ganske enkelt både en 

uoverensstemmelse og en usand påstand fremsat af advokatfirmaet Louadvokater. 

Advokatfirmaet Louadvokater nævner eller kommenterer i øvrigt aldrig det enslydende brev af 23 

marts 2021.

Flytteopgørelsen blev fremsendt den 1. juni 2021 (bilag 7)18 og de underliggende fakturaer 
fremlægges som bilag 8. Varmeregnskab af 5. juni 2021 i henhold til flytteopgørelse fremlægges 
som bilag 9. Rykkerskrivelser af hhv. 24. september 2021 og 29. november 2021 fremlægges som 
bilag 10. 
Da Hobro Boligforening fortsat ikke modtog betaling, blev sagen taget til inkasso. I forbindelse 
med betalingspåkravets behandling fremsatte Iben Schartau Schow indsigelser. Det bemærkes, at de
fremsatte indsigelser ikke vedrører flytteopgørelsen.

Kommentarer: 
Betalingspåkravet sendte de til Fogedretten. Og da jeg fremsatte indsigelse den 24 februar 2022, 

overbragte Fogedretten sagen til Boligretten den 25 februar 2022. 

Min indsigelse lød: 

”Hobro Boligforening har overtrådt dansk lovgivning alvorligt og groft og er forbundet med sagen:

V. L. S-1266-21 og statsadvokatens j.nr. 2021-1400306-142. Jeg ønsker en sag i Civilretten, sådan 

som jeg forsøgte at få  i stand i december 2020/januar 2021”

18 Flytteopgørelsen er dateret ”28-06-2021” OG: I deres bilag 13 fremgår det, at det også er fremsendt via e-boks 
denne 28 juni 2021. 
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Retsplejelovens § 477 e (kapitel 44 - Betalingspåkrav) siger: 

”Hvis skyldneren har indsigelser mod kravet, skal skyldneren skriftligt give fogedretten 

meddelelse herom inden 14 dage fra forkyndelsen af betalingspåkravet” 

Hvis det udelukkende vedrørte selve betalingspåkravet kunne Fogedretten jo have beholdt sagen, 

men det gjorde de ikke. Advokatfirmaet Louadvokater:

”det simpelthen bare for at få hele sagsforløbet med, så retten kan forstå det når de skal tage 

stilling til det der er sket forud” 

De bringer altså selv forhold ind i sagen, der omhandler andre forhold end blot ”flytteopgørelsen”. 

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det overordnet gældende, at Hobro Boligforening har krav 
på istandsættelsesudgifterne på kr. 12.228,38 samt kr. 200,00 for rykkerskrivelser. 

Kommentarer:
Retsplejelovens § 477 f. ”(...) I sager, hvor betalingspåkravet overstiger 50.000 kr., kan retten 

beslutte, at sagsøger inden 14 dage fra modtagelsen af underretning om indsigelsen skal indlevere 

et supplerende processkrift”

Denne sag vedrører et betalingspåkrav på lidt over 12.000 kr. og altså langt fra 50.000 kr. og 

derover. Hvorfor så alle de processkrifter fra et professionelt advokatfirma?? … 

Det gøres gældende, at Hobro Boligforening har krav på istandsættelsesudgifterne for 
normalistandsættelse, jf. almenlejelovens § 26, stk. 1 og 2. 

Det gøres videre gældende, at Hobro Boligforening har krav på istandsættelsesudgifterne til 
misligholdelse, jf. almenlejelovens § 25, stk. 4. 
Randers, den 24. marts 2022 Carsten Jensen, Advokat (H) v/ Camilla Holt Green 
Advokatfuldmægtig cagr@lou.dk Dir. tlf. 91356756 
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Boligretten, 2022,  Følgende processkrift indgiver advokatfirmaet Louadvokater, og 
andet telefonretsmøde afvikles den 18 maj 2022:

PROCESSKRIFT I I SAGEN BS-9074/2022-ALB 

Hobro Boligforening Smedevej 28 9500 Hobro v/ advokat Carsten Jensen v/ adv.fm. Camilla Holt 
Green Iben Schartau Schow Ukendt adresse 

SUPPLERENDE SAGSFREMSTILLING 
Iben Schartau Schows processkrift af 30. marts 2022 giver anledning til nedenstående 
bemærkninger. 

Kommentar:
Advokatfirmaet Louadvokater skriver, at mit brev/processkrift af 30 marts 2022 giver anledning til

nedenstående bemærkninger. Det er interessant!: Fordi det betyder, at de rent faktisk har læst mit 

brev! Jeg skriver bl.a: 

”Jeg modtog aldrig brev om denne straksudsættelse med øjeblikkelig fraflytning, fra Hobro 

Boligforening. Det eneste jeg modtog efter direktør Anders Kjær omtalte udtalelser, var tidligere 

nævnte opsigelsesbekræftelse af 7 april 2021, der var af samme karakter som det af 23 marts 2021,

hvori det fremgår at jeg selv skulle have opsagt lejemålet” 

Det fastholdes, at lejemålet blev ophævet/opsagt ved brev af 4. februar 2021 (bilag 3) og 
efterfølgende ophævet med fraflytning straks (bilag 4). Begge skrivelser er fremsendt med 
afleveringsattest. Afleveringsattest for brevet af 4. februar 2021 fremlægges som bilag 11. 

Kommentar:
Advokatfirmaet Louadvokater hævder altså, at de har fremsendt mig to ophævelsesskrivelser af 

henholdsvis 4 februar 2021 og 30 marts 2021. Vi taler om det på telefonretsmøderne, hvor jeg 

fortæller at vores postkasse ikke kunne benyttes fra 17 oktober 2020 frem til 31 marts 2021 

grundet chikane fra den nye lejer ['Lise Hansen' – hende der er bange, går med kniv og blev påført 

”svære skader” af mig, og på trods af det kan gå ubekymret og ubesværet rundt på usikkert 

underlag, og svinge med arm og overkrop, imens hun er optaget af at tale i telefon]. 

Man kan spørge sig selv hvorfor et advokatfirma vælger forsendelsesmetoden ”afleveringsattest”, 

der blot (angiveligt) puttes i en postkasse, uden at sikre sig, at rette modtager får den umistelige 

forsendelse. Hvorfor ikke rekommanderet og Digital Post? Og hvorfor udskifter boligforeningen 
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min postkasse den 31 marts 2021 uden at påføre den mit navn igen, hvis de har fremsendt et brev 

som afleveringsattest, de derfor ved ikke kan afleveres?? Spørgsmålene giver sig selv. 

Advokatfirmaet har nu vedlagt bilag 11 og 12 der er angivelige ”beviser” på at disse er fremsendt. 

Problemet er, at det er falske beviser – utrolig dårligt fabrikeret og derfor nemt at gennemskue - 

men, men, men … 

Iben Schartau Schow oplyste på det telefoniske retsmøde, at hun havde læst i avisen, at lejemålet 
ville blive ophævet, hvorfor hun valgte at fraflytte lejemålet før ophævelsesskrivelsen var kommet 
frem. Brevet af 30. marts 2021 kunne derfor ikke leveres. Dokumentation for at brevet var 
fremsendt med afleveringsattest fremlægges som bilag 12. 

Kommentar:
Jeg skriver i brev/processkrift af 30 marts 2022: 

”Direktør Anders Kjær truer mig via førnævnte avisartikel af 30 marts 2021 (B.T) om foged og 

straksudsættelse efter hændelsen den 26 marts 2021: 

”Boligforeningen ophæver lejemålet til øjeblikkelig fraflytning (…) Den tidligere opsigelse af 

lejemålet fastholdes endvidere, men på baggrund af ophævelsen skal lejeren fraflytte straks. I 

modsat fald vil boligforeningen indgive sagen for fogedretten”. 

Efter at mine to hjemmeboende læste artiklen om aftenen den 30 marts 2021 (B.T), og genfortalte 

mig det tidlig næste morgen den 31 marts 2021, turde jeg ikke lade os blive, og vi lejede en 

kassevogn, pakkede lejligheden ned, og fraflyttede samme dag”

Vi tog fra lejligheden den 31 marts 2021 kl. 22, efter endt rengøring. Og omkring kl. 12, tidligere 

på dagen, udskiftede en vicevært min postkasse, og der kom ikke efterfølgende navn på den nye 

postkasse. 

Den 6. april 2021 afleverede Iben Schartau Schow nøgler og fremsatte i den forbindelse ikke 
indsigelser. 

Kommentar:
Ifølge advokatfirmaet Louadvokater kunne jeg have gjort indsigelser i forbindelse med aflevering 

af nøglerne?? … Det giver ingen mening. Jeg er jo angiveligt opsagt grundet vold mod andre lejere

og skulle ifølge direktør Anders Kjær fraflytte øjeblikkeligt. Og i den angivelige 

ophævelsesskrivelse af 30 marts 2021, som jeg bliver bekendt med i april 2022, fremgår det ikke, 
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at jeg kunne have gjort indsigelser mod denne dom fremsagt af et advokatfirma. 

SUPPLERENDE ANBRINGENDER 
Til støtte for den nedlagte påstand gøres yderligere gældende: 
Det gøres gældende, at Hobro Boligforenings opsigelse og ophævelse af lejemålene har været 
berettiget og det kan lægges til grund, at i hvert fald Hobro Boligforenings brev af 4. februar 2021 
er kommet frem, jf. bilag 11. 

Kommentarer:
Hobro Boligforening og advokatfirmaets angivelige ophævelsesskrivelser af 4 februar 2021 og 30 

marts 2021 er ulovlige under flere forhold: Jeg modtog aldrig et eneste af disse breve, og vores 

postkasse kunne som nævnt ikke benyttes i 5 1/2  måned grundet chikane fra den nye lejer 'Lise 

Hansen'. 

Den angivelige ophævelsesskrivelse af 4 februar 2021 siger: 

”Som advokat for Hobro Boligforening, skal jeg ved nærværende ophæve Deres lejemål til 

fraflytning straks i henhold til lov om leje af almene boliger § 90 stk. 1, nr. 7, 8 og 13 på grund 

chikanerende adfærd fra Dem og Deres børn” 

 - men jeg modtog aldrig siden yderligere klager, hverken fra Hobro Boligforening eller 

advokatfirmaet Louadvokater: Den i sagen benævnte 'Lise Hansen' og direktør Anders Kjær 

udtaler til statsstøttede massemedier [Nordjyske og BT]: 

”Efter mødet i oktober [24 november 2020] virkede det ifølge Anders Kjær, som om sagen var 

faldet til ro. Men da der på et tidspunkt igen kom klager, tog Hobro Boligforening det skridt at 

opsige kvindens lejemål med tre måneders varsel. Hun havde seks uger til at gøre indsigelse” 

 - og 'Lise Hansen' under vidneforklaring i Byretten: 

”Hun klagede gentagne gange til boligforeningen. Klagerne blev videresendt til boligforeningens 

advokat” 19

Men advokatfirmaet Louadvokater har ikke vedlagt disse som dokumentation til sagen, og vil ikke 

ud med det. Tilmed lyver de [ved advokatfuldmægtig Camilla Green/Holt Green] og siger på tredje

19 Det er tragikomisk, når man tænker på hendes og gæsters adfærd, jeg har dokumenteret igennem mange måneder. 
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telefonretsmøde, at udlejere ikke er forpligtet til at fremvise klager over den der klages over. 

Og hverken benævnte dommer eller advokatfirmaet vil ud med under hvilken lovbestemmelse, 

jeg kan finde den påstand. Advokatfirmaet Louadvokater har altså opsagt mit lejemål fordi der 

angiveligt indkom yderligere klager, klager jeg aldrig er blevet præsentere for, og ikke har ret til at 

blive præsenteret for (?).  Men hvad skriver Hobro Boligforening selv om det??.

Husorden:

”Som klager, skal du være opmærksom på, at en beboer der klages over, som hovedregel har 

ret til at få aktindsigt i klagesagen”

Netop deres regler for husorden, hvor dette står, vedlægger jeg blandt andet som bilag den 30 

marts 2022. Advokatfirmaet handler alvorligt lovovertrædende, og samtidig ekstremt pinligt, og 

det gør benævnte dommer fra Retten i Aalborg (begrædeligt) tilsvarende.  Det er jo klart, at man 

ikke bare kan klage over en anden lejer, og få vedkommende opsagt, uden at denne har mulighed 

for at svare og eventuelt tilbagevise beskyldningerne. 

Retsplejelovens bl.a:

§ 300: ”En part, der fremsætter begæring om fremlæggelse af dokumenter i henhold til §§ 298 og 

299, må angive de kendsgerninger, der skal bevises ved dokumenterne, samt de grunde, hvorpå 

han støtter, at modparten eller den opgivne tredjemand er i besiddelse af dokumenterne. Stk. 2. 

Bestemmelse om fremlæggelse af dokumenter træffes, efter at den, der har rådighed over 

dokumenterne, har haft lejlighed til at udtale sig” 

§ 339: ”Er en parts påstand eller hans anbringender eller hans udtalelser om sagen i øvrigt uklare 

eller ufuldstændige, kan retten søge dette afhjulpet ved spørgsmål til parten. 

Stk. 3. Retten kan opfordre en part til at fremlægge dokumenter, tilvejebringe syn eller skøn eller i 

øvrigt føre bevis, når sagens faktiske omstændigheder uden sådan bevisførelse ville henstå som 

uvisse” 
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En anden uoverensstemmelse er den, at jeg jo fik mit lejemål dømt betinget den 24 november 

2020, og hvis der indenfor det følgende år indkommer flere klager, kan man opsiges straks. Men i 

ophævelsesskrivelsen af 4 februar 2021 bliver jeg givet tre måneders opsigelsesfrist. 

Det giver jo heller ingen mening! I samme brev står, at jeg skal bekræfte, at jeg vil fraflytte den 1 

juni 2021. Den bekræftelse modtager advokatfirmaet Louadvokater ikke, fordi jeg aldrig modtog 

brevet. 

Almenlejeloven:

§ 89. Udlejerens opsigelse efter § 85 skal være skriftlig og indeholde oplysning om lejerens 

adgang til at gøre indsigelse efter stk. 2. Udlejerens opsigelse skal endvidere indeholde oplysning 

om opsigelsesgrunden. Indeholder opsigelsen ikke disse oplysninger, er den ugyldig 

§ 91. Skønnes det forhold, der lægges lejeren til last, at være af uvæsentlig betydning, kan 

udlejeren ikke hæve lejeaftalen. 

I anklageskriftet, straffesagen 2021/2023 imod mig, fremgår diverse anmeldelses- og 

henvendelsesbeskrivelser, hvori indgår angivelig mobiltelefon- og skokasteri … Der er ikke dét 

der er for småt, at det ikke er godt … for noget helt andet.

I en avisartikel [Nordjyske], jeg ikke kendte til, og først læste den 18 november 2022, udtaler 

benævnte 'Lise Hansen': 

”Den nemme del var at vinde i beboerklagenævnet20, den svære del bliver at få hende ud, siger 

Lise Hansen med henvisning til, at der skal klare beviser på regelbrud, hvis boligretten som den 

afgørende instans skal dømme til udsættelse. Beboerklagenævnet har lagt vægt på, at vi klagere er 

troværdige. Men der skal mere til i boligretten, tror Lise Hansen”

Der skal altså ”klare beviser” på regelbrud i Boligretten, men ikke i Beboerklagenævnet?? ...21

I øvrigt: Hvor dum har man lov at være som journalist, når et ”offer” kommer med sådan en 

dumpap-udtalelse? 

20 Hvor er det befriende at hun selv fortæller, den for alle Danmarks lejere ekstremt uhyggelige omstændighed. Og 
Nordjyske er statskanalen som formidlere. Det er en stor fordel for os i flere henseender. Lejernes LO har støttet alle
de mange forhærdede kriminelle i denne sag, og der burde løfte sig en gigantisk protestbølge!

21 Farligt korrupte – og de fortæller det selv. Sådan som den samlede sag har udspillet sig, behøver ingen af de 
involverede at fremføre ”klare beviser”! Jeg og mine børn er retsløse. 
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Det gøres videre gældende, at Iben Schartau Schow ikke har fremsat indsigelser inden for 6 uger, jf.
almenlejelovens § 89, stk. 2. Det skyldes, at Iben Schartau Schow selv fraflyttede lejemålet før den 
30. marts 2021, at ophævelsesskrivelsen af 30. marts 2021 ikke kom frem og kunne leveres, jf. bilag
12. 

Kommentarer:
Flere uoverensstemmelser og selvmodsigelser uden mening: Ifølge advokatfirmaet Louadvokater, 

har jeg ikke fremsat indsigelser inden for 6 uger i forhold til brevet af 30 marts 2021, som jeg jo 

aldrig modtog. Af mine bidrag, herunder på telefonretsmødet, fortæller jeg, at jeg blev gjort 

bekendt med truslerne om foged om morgenen den 31 marts 2021, og at vi derfor fraflyttede 

samme dag.

Da jeg ser dette angivelige ophævelsesbrev, ved første telefonretsmøde den 1 april 2022, står der 

intet i ophævelsesskrivelsen om at jeg har 6 ugers indsigelsesfrist: 

”På vegne Hobro Boligforening skal jeg herved ophæve Deres lejemål til øjeblikkelig fraflytning. 

Ophævelsen skyldes, at De har overfaldet en beboerrepræsentant, dennes kæreste og en anden 

beboer fredag, den 26. marts 2021. Disse forhold er af en sådan karakter, at De skal fraflytte 

lejemålet straks jfr. Almenlejeloven § 90 stk. 1 nr. 7, 8 og 13. Den tidligere fremsendte opsigelse af

lejemålet fastholdes endvidere, men på baggrund af ophævelsen skal De fraflytte straks. I modsat 

fald vil jeg på vegne boligforeningen indgive sagen til fogedretten i Aalborg. Nærværende er 

fremsendt både som almindeligt brev og med afleveringsattest”

Advokatfirmaet Louadvokater vælger ikke at fremsende forsendelsen rekommanderet, og heller 

ikke via Digital Post, selvom direktør Anders Kjær udtaler til statsstøttede massemedier 

[Nordjyske og BT]: ”I brevet til kvinden, som afsendes tirsdag med rekommanderet post, skriver 

man ifølge Anders Kjær” 

Udtalelser omkring at skulle fraflytte straks: ”I en mail til B.T., skriver Anders Kjær, direktør i 

Hobro Boligforening, følgende. ”Boligforeningen ophæver lejemålet til øjeblikkelig fraflytning. 

Ophævelsen skyldes, at beboeren har overfaldet andre beboere fredag, den 26 marts. Den tidligere 

opsigelse af lejemålet fastholdes endvidere, men på baggrund af ophævelsen skal lejeren fraflytte 

straks. I modsat fald vil boligforeningen indgive sagen for fogedretten”
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 - ”Havde hun udøvet vold før, havde vi kunne opsige hende. Men kan ikke bare smide lejere ud af

deres lejemål, og de har også en mulighed for at gå til LLO. Men er det af en sådan karakter som i 

fredags, er det en helt anden sag” Derfor er det ikke en opsigelse mere, vi siger: ”Du skal ud 

straks”, siger Anders Kjær” 

 - ”Den 26. marts 2021 overfaldt Iben Schartau Schow en nabo med et jernrør, hvorefter naboen 

pådrog sig svære skader. På baggrund heraf fremsendte Hobro Boligforening en 

ophævelsesskrivelse, hvorefter Iben Schartau Schow blev påbudt at fraflytte lejemålet straks. 

Skrivelse af 30. marts 2021 fremlægges som bilag 4.” 

Direktør Anders Kjærs opsigtsvækkende udtalelse: ”Havde hun udøvet vold før, havde vi kunne 

opsige hende. Men kan ikke bare smide lejere ud af deres lejemål” er interessant, fordi de jo 

angiveligt allerede havde opsagt mig i ophævelsesskrivelsen af 4 februar 2021 grundet 

”chikanerede adfærd fra Dem og Deres børn” - forhold jeg ikke kan få dokumentation for. 

Ifølge advokatfirmaet Louadvokater valgte jeg altså selv at fraflytte … inden det angivelige brev af

30 marts 2021 kom frem, hvori stod at jeg skulle flytte øjeblikkeligt … Mere molbo-agtigt kan det 

formentlig ikke blive, eller hvordan?? … 

Det gøres gældende, at Iben Schartau Schow selv har afskåret sig fra at istandsætte lejemålet, dels 
idet lejemålet ophæves som følge af Iben Schartau Schows egne forhold og at en fraflytning var 
påbudt straks, 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.

Kommentarer:
Igen giver det ingen mening: Jeg har afskåret mig fra selv at istandsætte lejemålet, fordi det blev 

ophævet af advokatfirmaet Louadvokater, og samtidig gør jeg ikke indsigelser, da jeg afleverer 

nøgler, og udeblev ovenikøbet fra flyttesynet … og så vælger jeg selv at fraflytte ...

Hvis alt var som Hobro Boligforening og advokatfirmaet [inkl. andre involverede] fortalte – at 

deres version var sand – står følgende i Almenlejelovens§ 92: 
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”Når udlejeren hæver lejeaftalen, skal lejeren straks fraflytte og betale leje m.v. for tiden, indtil 

lejeren kunne flytte med sædvanligt varsel, jf. § 88. Lejeren skal endvidere erstatte udlejeren 

ethvert tab, herunder lejetab og omkostningerne ved lejerens udsættelse af det lejede” 

Advokatfirmaet Louadvokater [og alle de mange involverede] hævder jo, at jeg begik ”vold af 

særlig farlig, brutal og rå karakter” imod andre lejere, der fik ”svære skader” ['Lise Hansen'] ved 

hændelsen. Ville det da give mening, at sådan en voldsmand/kvinde selv møder op til flyttesyn, og 

tilmed selv går i gang med istandsættelsen af lejligheden??

Den 12 oktober 2020 skrev jeg følgende til Hobro Boligforening: 

”I bedes venligt fremover udelukkende kontakte mig via Digital Post, uagtet henvendelsens art. I 

har tidligere fremsendt mig Digital Post vedrørende eksempelvis huslejestigning, forhøjelse af 

antennebidrag og information om formands skifte” 

 - og jeg afleverede det personligt den 16 oktober 2020 til dem. Næste morgen opdagede jeg, at 

vores postkasse igen var fuld af 'Lise Hansen's reklamer, hvilket gjorde, at jeg tapede postkassen 

til. Jeg har, som jeg skriver til dem allerede dengang, fået tilsendt diverse breve fra dem via e-boks,

og tilmed vedlægger advokatfirmaet Louadvokater bilag 13 der viser et screenshot af forsendelser 

som Hobro Boligforening har haft sendt via e-boks. 

Meeen interessant nok vælger hverken Hobro Boligforening eller deres advokatfirma, at 

fremsende opsigelserne via e-boks … og/eller som rekommanderet forsendelse … og vi kender 

bevæggrunden. 
 
På baggrund af ovenstående gøres det fortsat gældende, at Iben Schartau Schow er forpligtet til at 
betale flytteopgørelsen (bilag 7). 
BILAG Bilag 
11 Afleveringsattest af 5. februar 2021 Bilag 
12 Dokumentation for forsøgt levering af brev den 30. marts 2021 

Kommentar:
Bilag 11 og 12 er virkelig interessante: Det er ”beviser” på, at de angivelige ophævelsesskrivelser 

er henholdsvis fremsendt og forsøgt fremsendt. Kvaliteten er utrolig ringe, og bedrageriet nemt at 

på øje på. Og som meget andet, og mange andre, er forholdene anmeldt til Nordjyllands Politi.
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Randers, den 13. april 2022 Carsten Jensen, Advokat (H) v/ Camilla Holt Green 
Advokatfuldmægtig cagr@lou.dk Dir. tlf. 91356756 

PROCESSKRIFT II22 I SAGEN BS-9074/2022-ALB, og telefonretsmøde den 12 august 
2022

Hobro Boligforening Smedevej 28 9500 Hobro v/ advokat Carsten Jensen v/ adv.fm. Camilla Holt 
Green Iben Schartau Schow Ukendt adresse 

SUPPLERENDE SAGSFREMSTILLING Indkaldelse til flyttesyn blev sendt til Iben Schartau 
Schow i e-boks den 7. april 2021, idet Iben Schartau Schow afleverede nøgler den 6. april 2021. 
Dokumentation herfor fremlægges som bilag 13. 

Kommentarer:
Vi er nu ude i hele tre processkrifter indleveret af advokatfirmaet Louadvokater der omhandler et 

betalingspåkrav på lidt over 12.000 kr. Lidt vildt at de får lov …

Igen nævnes brevet af 7 april 2021 [hvori det jo også fremgår, at jeg selv har opsagt mit lejemål] 

der blev fremsendt efter at jeg, ifølge dem, afleverede nøgler den 6 april 2021. Men der findes jo et

enslydende brev af 23 marts 2021, som advokatfirmaet ikke nævner. Til gengæld kan man se at det

også forefindes på deres bilag 13, vedr. forsendelser der er fremsendt via e-boks. 

Og de fortæller jo samtidig selv, via beviset bilag 13, at så meget andet fra Hobro Boligforening 

blev fremsendt via Digital Post.  

Da advokatfirmaet Louadvokater indgiver dette tredje processkrift den 31 maj 2022, finder jeg det 

nødvendigt at indlevere mit andet og sidste Processkrift af 7 juni 2022. Og efter jeg har indleveret 

det, vil advokatfirmaet gudhjælpemig vedlægge endnu et processkrift, det fjerde, hvori de nu 

anmoder om, at sagen løftes ud af 'småsagsprocessen' så de kan pålægge mig et 'advokatpålæg', der

kræver at jeg repræsenteres af en advokat. Jo sværere det bliver for mig, desto nemmere for dem, 

synes deres ræsonnement at være: De har øjensynligt endnu ikke erfaret [fattet], at dét at tisse i 

bukserne for at holde varmen, er overordentligt kortsigtet og giver gevaldigt bagslag: En hop-over-

hvor-gærdet-er-lavest løsning, hvor der altid må afregnes på et senere givent tidspunkt. Altid!  

22 Dette processkrift af 31 maj 2022, er advokatfirmaet Louadvokaters tredje processkrift. Jeg har fortsat kun eet (30 
marts 2022). På baggrund af advokatfirmaets mange usande og alvorligt injurierende påstande, uoverensstemmelser 
og selvmodsigelser, indgiver jeg mit andet processkrift: Processkrift af 7 juni 2022.
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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. Som dokumentation herfor fremlægges som bilag 
14 billeder fra lejemålet ved fraflytning. 

Kommentarer:
I mit brev/processkrift af 30 marts 2022, som advokatfirmaet Louadvokater hævder at have læst[!] 

og på første telefonretsmøde af 1 april 2022 især, men også 18 maj 2022, fortæller jeg, at vi måtte 

lade nogle møbler stå, og det skriver benævnte dommer endda ind i retsbogen: 

”Da opsigelsen således er ulovlig, og da hun blev nødt til at flytte med kort varsel som følge af 

forhold hos sagsøgeren, nåede hun ikke at fjerne alle sine ting eller gøre andet ved lejemålet” 23

Men den løgn får [heller] ingen konsekvenser for advokatfirmaet Louadvokater/sagsøgerne. Og de 

gentager det i fjerde processkrift af 29 juni 2022.

SUPPLERENDE ANBRINGENDER Det gøres gældende, at Iben Schartau Schow har haft 
mulighed for at varetage sine interesser i forbindelse med fraflytningen af lejemålet, idet hun var 
indkaldt til flyttesyn (bilag 5) og det gøres i tilknytning hertil gældende, at indkaldelsen var kommet
frem, jf. bilag 13. 

Kommentarer:
Og her er vi igen: Jeg kunne altså bare have varetaget mine interesser og mødt op til flyttesynet, 

fordi jeg var indkaldt til det …

I øvrigt står der i både brev af 23 marts 2021 og 7 april 2021: 

”Nøgler til lejligheden, postkasse, vaskeri og kælderrum skal afleveres ved syn af lejligheden. 

Såfremt du ikke ønsker at deltage i ovennævnte syn, bedes du aflevere alle nøglerne på vort kontor

senest dagen før synet kl. 12.00” 

Man kan altså undlade at møde op til flyttesyn. Og igen er det jo temmelig opsigtsvækkende, at jeg

inviteres til flyttesyn efter ”voldsorgiet” på andre lejere. 

NB: de to breve, hvori det fremgår at jeg selv har opsagt mit lejemål den 5 februar 2021:

23 Af 19 maj 2022
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”Opsigelse modtaget 05.02.2021, genudlejning forsøges hurtigst muligt. Fraflytter hæfter for 

huslejen indtil d. 01.06.2021. Synet er fastsat til mandag, den 19. april 2021 kl 10:00 (…) Vi har 

modtaget din opsigelse, i hvilken du opsiger ovennævnte lejemål, hvor vi skal gøre dig 

opmærksom på, at opsigelsesperioden er med 3 måneders varsel fra den 1. i en måned, 

men vi vil dog uanset boligoverenskomstens bestemmelser, forsøge at genudleje lejligheden 

hurtigst muligt. Lejligheden vil blive synet på ovenstående tidspunkt, hvor du bedes være tilstede. 

Såfremt tidspunktet ikke passer dig, kan du kontakte os snarest for at aftale nyt tidspunkt. Nøgler 

til lejligheden, postkasse, vaskeri og kælderrum skal afleveres ved syn af lejligheden. Såfremt du 

ikke ønsker at deltage i ovennævnte syn, bedes du aflevere alle nøglerne på vort kontor senest 

dagen før synet kl. 12.00 (...)” 

 - kalder advokatfirmaet Louadvokater for ”standardbreve”, der bliver sendt ud til lejere som selv 

har opsagt deres lejemål ... 

Jeg skal udlade at kommentere indholdet i ”standardbrevene” yderligere ...

Det gøres gældende, at Iben Schartau Schow er forpligtet til at betale for, at lejemålet blev tømt, 
idet ikke alle møbler var fjernet, jf. billederne i bilag 14. 

Kommentar:
Og nu står der ikke, at jeg påstod lejemålet var tømt, men at det ikke var tømt og jeg derfor skal 

betale for fjernelsen af møblerne ...

HOVEDFORHANDLING SAMT BEVISFØRELSE Under hovedforhandlingen påberåbes alle 
sagens bilag. Jesper Wilhjelm, der udarbejdede fraflytningsrapporten, vil afgive partslignende 
forklaring på vegne af Hobro Boligforening. 

Kommentar:
Fraflytningsrapporten er interessant på flere måder. Den kommenterer jeg en anden gang – i 
kommende bog.

Der tages forbehold for kontraafhøring. 

BILAG Bilag 13 Hobro Boligforenings breve til Iben Schartau Schow sendt i e-boks 

Kommentar:
Dette bilag er uvedkommende, men fint for mig at have som bevis … [at Hobro Boligforening 

fremsender mig alt muligt andet via e-boks]
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Bilag 14 Billeder af lejemål ved fraflytning 

Kommentar:
På et par af billederne ses møbler vi måtte efterlade, fordi vi ikke havde plads til dem. Den 
omstændighed bruger advokatfirmaet Louadvokater til at kompromittere sig selv ”som så mange 
gange før”

Randers, den 31. maj 2022 Carsten Jensen, Advokat (H) v/ Camilla Holt Green Advokatfuldmægtig 

SAMMENFATTENDE PROCESSKRIFT I SAGEN BS-9074/2022-ALB, - et fjerde 
processkrift i rækken, og telefonretsmøde den 12 august 2022

Hobro Boligforening Smedevej 28 9500 Hobro v/ advokat Carsten Jensen v/ adv.fm. Camilla Holt 
Green Iben Schartau Schow Ukendt adresse 

PÅSTAND Iben Schartau Schow skal til Hobro Boligforening betale kr. 12.428,38 med tillæg af 
procesrente fra den 29. juli 2021 af kr. 12.228,38, fra den 25. oktober 2021 af kr. 12.328,38 og fra 
den 30. december 2021 af kr. 12.428,38. 

SAGSFREMSTILLING Nærværende sag vedrører, hvorvidt Iben Schartau Schow er forpligtet til at
betale for flytteopgørelse ved fraflytning af lejemålet beliggende Jernbanegade 55 A, 2. t., 9500 
Hobro. 

Kommentarer:
Om dette deres fjerde processkrift skriver jeg i mit tillæg af 4 juli til mit processkrift af 7 juni 

2022: 

”Advokatfirmaet Louadvokater synes på ingen måde sikre i deres sag, eftersom de finder det 

nødvendigt at udarbejde hele fire processkrifter, før Hovedforhandlingen. Det er og bliver 

bemærkelsesværdigt, hvis og såfremt man som uindviet, betragter sagen ved første øjekast, og ikke

har indblik i sagens rette sammenhæng. Nu er der givet mig endnu en frist, til at udarbejde endnu 

et processkrift, som svar på advokatfirmaet Louadvokaters fjerde processkrift. Og der er berammet

endnu et forberende telefonmøde, der bliver det tredje i rækken. At advokatfirmaet får lov af 

Civilretten, kan lægges oveni de mange beviser, hvori involverede i den samlede sag, selv fortæller

deres foruroligende forehavende”
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NB: Retsplejelovens: 

§ 318: ”Den part, som på uforsvarlig måde har foranlediget spildte møder, ufornødne udsættelser, 

unyttig bevisførelse eller andre overflødige processuelle skridt, skal, selv om parten i øvrigt vinder

sagen, erstatte modparten udgifterne herved”

§ 336 a: ”Parterne har pligt til at fremme sagen med fornøden hurtighed, til at undgå unødige 

sagsskridt og til at undersøge muligheden for en forligsmæssig løsning også forud for sagens 

anlæg”

Om dokumentation:

 § 339: ”Er en parts påstand eller hans anbringender eller hans udtalelser om sagen i øvrigt uklare 

eller ufuldstændige, kan retten søge dette afhjulpet ved spørgsmål til parten Stk. 3. Retten kan 

opfordre en part til at fremlægge dokumenter, tilvejebringe syn eller skøn eller i øvrigt føre bevis, 

når sagens faktiske omstændigheder uden sådan bevisførelse ville henstå som uvisse” 

Det er faktisk noget en dommer kan forlange. 

Den 1. juni 2011 flyttede Iben Schartau Schow ind i lejemålet beliggende Jernbanegade 55A, 2. tv., 
9500 Hobro. Lejekontrakten er fremlagt som bilag 1. 

Den 8. oktober 2020 indbragte Hobro Boligforening sagen for Beboerklagenævnet med påstand om,
at lejemålet blev gjort betinget, jf. almenlejelovens § 82, idet flere lejere havde klaget over Iben 
Schartau Schows chikanøse og truende adfærd. Beboerklagenævnet tog Hobro Boligforenings 
påstand til følge. Beboerklagenævnets afgørelse af 24. november 2020 er fremlagt som bilag 2. 

Kommentar:
Som tidligere nævnt står i Beboerklagenævnets afgørelse af 24 november 2020 ”chikanerende” og 

ikke truende. 

Den truende adfærd fortsatte, hvorfor lejemålet blev ophævet/opsagt den 4. februar 2021 med 
fraflytning den 1. juni 2021. Ophævelsesskrivelse er fremlagt som bilag 3. Ophævelsesskrivelsen er 
fremsendt med afleveringsattest (bilag 11).

Kommentarer:
Dette vil advokatfirmaet Louadvokater/sagsøgerne ikke dokumentere, hvilket naturligvis giver 

anledning til stor undren [hvis man ikke kender sagens rette sammenhæng], fordi det jo selvsagt 

ville gavne deres sag. De vedlægger kun og udelukkende Beboerklagenævnets afgørelse 
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af 24 november 2020 til sagen. 

På trods af min anmodning i tillægget af 4 juli: 

”Jeg anmoder hermed om, at få udleveret dokumentation på de påståede ”yderligere klager”, der 

ifølge direktør Anders Kjær, Hobro Boligforening, den i den samlede sag benævnte Lise Vang 

Hansen, samt ikke mindst advokatfirmaet Louadvokater, advokat Carsten Jensen, Østergrave 4, 1, 

8900 Randers C, herunder advokat Camilla Holt Green, skulle optræde i sagen” 

 - efterkommer benævnte dommer Mette Søndergaard ikke mit ønske, og begge lyver og belaster 

sig selv ualmindelig alvorligt [også] under det tredje telefonretsmøde den 12 august 2022. 
 
Den 26. marts 2021 overfaldt Iben Schartau Schow en nabo med et jernrør, hvorefter naboen pådrog
sig svære skader. 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, som ligeledes er fremsendt med afleveringsattest (bilag 12). Det fremgår af 
bilag 12, at brevet ikke kunne leveres. 

Kommentar:
Jeg havde endnu ikke modtaget anklageskriftet fra Nordjyllands Politi, det gør jeg først den 13 

april 2021, og er derfor heller ikke dømt for forholdene. Og som nævnt modtog jeg aldrig den 

nævnte, og angivelige ophævelsesskrivelse. 

”Svære skader” ?? En ualmindelig grov og injurierende beskyldning, og meldt til politiet, som så 

meget andet i den samlede sag 24.  

Den 6. april 2021 afleverede Iben Schartau Schow nøgler. Iben Schartau Schow fremsatte ikke 
indsigelser i forbindelse hermed. 

Kommentar:
Der stod ikke i brevet, jeg stifter bekendtskab med i april 2022, at det er muligt at gøre indsigelser. 

Den 7. april 2021 fremsendte Hobro Boligforening indkaldelse til flyttesyn. Indkaldelsen er 
fremlagt som bilag 5. Som bilag 13 er fremlagt dokumentation for, at indkaldelsen til flyttesyn blev 
fremsendt i e-boks. Flyttesynet blev afholdt den 19. april 2021. Fraflytningsrapport er fremlagt som 
bilag 6. 

24 Læs dokumentet Indifference – spørgsmål til kriminelle der skal indkaldes. Det giver et godt indblik i hele sagen. 
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Kommentar:
Og som sagt er det interessant, at man indkalder en angivelig voldsmand/kvinde til et flyttesyn, 

efter at personen angiveligt har udøvet ”farlig, brutal og rå vold” mod andre lejere i 

ejendommen/opgangen …

Og benytter sig, i denne anledning, af forsendelsesmetoden e-boks … 

Flytteopgørelsen blev fremsendt den 1. juni 2021 (bilag 7) og de underliggende fakturaer er 
fremlagt som bilag 8. 
Varmeregnskab af 5. juni 2021 i henhold til flytteopgørelse er fremlagt som bilag 9. 
Rykkerskrivelser af hhv. 24. september 2021 og 29. november 2021 er fremlagt som bilag 10. 
Da Hobro Boligforening fortsat ikke modtog betaling, blev sagen taget til inkasso. I forbindelse 
med betalingspåkravets behandling fremsatte Iben Schartau Schow indsigelser. Det bemærkes, at de
fremsatte indsigelser ikke vedrører flytteopgørelsen. 

Kommentarer:
Som jeg siger ved telefonretsmøderne den 18 maj 2022 og 12 august 2022, og som det fremgår af 

mit processkrift af 7 juni 2022, kunne advokatfirmaet Louadvokater have undladt at bringe 

forholdene om (angivelige) ophævelsesskrivelser og (angivelige) bevæggrunde herfor, ind i denne 

sag, der ifølge dem blot omhandler en flytteopgørelse, herunder betalingspåkrav – men det vælger 

de ikke desto mindre at gøre. Og som jeg skriver i processkriftet af 7 juni 2022: 

”Advokatfirmaet Louadvokater ved advokat Carsten Jensen, og advokat Camilla Holt Green, lader

disse ovenstående forhold indgå i denne sag om fraflytningspåkrav, og jeg kan kun være enig i, at 

den samlede sag, er af overordentlig væsentlig betydning!” 

Billeder af lejemålet ved fraflytning er fremlagt som bilag 14. 

ANBRINGENDER 
Til støtte for den nedlagte påstand gøres det overordnet gældende, at Hobro Boligforening har krav 
på istandsættelsesudgifterne på kr. 12.228,38 (bilag 7) samt kr. 200,00 for rykkerskrivelser. 

1) Fraflytning 

Det gøres gældende, at Hobro Boligforenings opsigelse og ophævelse af lejemålene har været 
berettiget og det kan lægges til grund, at i hvert fald Hobro Boligforenings brev af 4. februar 2021 
er kommet frem, jf. bilag 11. 
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Kommentarer:
Mange forhold gældende advokatfirmaet Louadvokater og Hobro Boligforenings ugerninger er 

anmeldt til Nordjyllands Politi. 

Ifølge både benævnte dommer og advokatfirmaet er der blot tale om en flytteopgørelse, og altså et 

betalingspåkrav på lidt over 12.000 kr., men alligevel er sagen blevet kompleks og omfangsrig, 

foranlediget af...mig[!], således at sagen flyttes ud af 'småsagsprocessen' og jeg idømmes et 

advokatpålæg … 

Og vi må godt!

Det gøres i tilknytning hertil gældende, at de af Iben Schartau Schow fremlagte billeder (bilag V-
AE) ikke kan tillægges betydning, idet de er udaterede. 

Kommentar:
”ikke kan tillægges betydning” … [wow!]

Mine vedlagte billeder til sagen har både dato- og tidsangivelse, hvilket fremgår klart og tydeligt 

af bilagene. Men løgnen får ingen konsekvenser for advokatfirmaet eller nogen som helst andre. 

Iben Schartau Schow har ikke fremsat indsigelser mod ophævelsesskrivelsen inden for 6 uger, jf. 
almenlejelovens § 89, stk. 2. 
Det skyldes, at Iben Schartau Schow selv fraflyttede lejemålet før den 30. marts 2021, at 
ophævelsesskrivelsen af 30. marts 2021 (bilag 4) ikke kom frem og kunne leveres, jf. bilag 12. Iben 
Schartau Schow fraflyttede frivilligt lejemålet og fremsatte heller ikke i den forbindelse indsigelser.

Kommentarer:
Jeg fraflyttede altså frivilligt, og indgav ingen indsigelser … Lad os lige ta' den en gang til for 

Prins Knud: 

”På vegne Hobro Boligforening skal jeg herved ophæve Deres lejemål til øjeblikkelig fraflytning. 

Ophævelsen skyldes, at De har overfaldet en beboerrepræsentant, dennes kæreste og en anden 

beboer fredag, den 26. marts 2021. Disse forhold er af en sådan karakter, at De skal fraflytte 

lejemålet straks jf. Almenlejeloven § 90 stk. 1 nr. 7, 8 og 13. Den tidligere fremsendte opsigelse af 

lejemålet fastholdes endvidere, men på baggrund af ophævelsen skal De fraflytte straks. I modsat 

fald vil jeg på vegne boligforeningen indgive sagen til fogedretten i Aalborg. Nærværende er 

fremsendt både som almindeligt brev og med afleveringsattest” (Den angivelige 

ophævelsesskrivelse af 30 marts 2021)
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”Hun (den sigtede kvinde, red.) får det røde kort, som er den strengeste straf. Vi vil ophæve 

lejemålet, og hun skal flytte med det samme. Sker det ikke, vil sagen efter påske blive indgivet til 

fogedretten, siger Anders Kjær” (Nordjyske, 30 marts 2021) 

 2) Istandsættelsesarbejder 
Det gøres gældende, at Iben Schartau Schow har haft mulighed for at varetage sine interesser i 
forbindelse med fraflytningen af lejemålet, idet hun var indkaldt til flyttesyn (bilag 5) og det kan 
lægges til grund, at indkaldelsen var kommet frem, jf. bilag 13. 

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, 
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. 

Kommentar:
Flere uoverensstemmelser og direkte selvmodsigelser, og løgne - men det gør slet ikke noget, for 

vi har fået [ulovlige] beføjelser … fra højeste sted. 

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. 

Kommentar:
Og der holdes krampagtigt fast i løgnhistorierne … 

På baggrund af ovenstående gøres det gældende, at Hobro Boligforening har krav på 
istandsættelsesudgifterne for normalistandsættelse, jf. almenlejelovens § 26, stk. 1 og 2. 

Det gøres videre gældende, at Hobro Boligforening har krav på istandsættelsesudgifterne til 
misligholdelse, jf. almenlejelovens § 25, stk. 4 og fraflytningsrapporten (bilag 6). 

Kommentar:
Misligholdelse blev bragt på banen under det andet telefonretsmøde den 18  maj 2022

HOVEDFORHANDLING SAMT BEVISFØRELSE Under hovedforhandlingen påberåbes alle 
sagens bilag. Jesper Wilhjelm, der udarbejdede fraflytningsrapporten, vil afgive partslignende 
forklaring på vegne af Hobro Boligforening. Der tages forbehold for kontraafhøring.

 ANMODNING OM RETTENS STILLINGTAGEN Bilag AF, optagelser fra telefoniske retsmøder 
den 1. april 2022 og 18. maj 2022, bør ikke tillades fremlagt, idet det er ulovligt at optage 
retsmøder, jf. retsplejelovens § 32, stk. 1. 
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Kommentar:
”optagelser fra telefoniske retsmøder den 1. april 2022 og 18. maj 2022, bør ikke tillades fremlagt, 

idet det er ulovligt at optage retsmøder, jf. retsplejelovens § 32, stk. 1”

Hvorfor egentlig opponere imod det, og tage sådan på vej25, hvis man (angiveligt) har rent mel i 

posen?? … Den ekstremt hykleriske og farlige adfærd advokatfirmaet Louadvokater lægger for 

dagen, behøver ingen nærmere forklaring … 26

Henset til sagens karakter og de særdeles omfattende processkrifter samt bilag A-AF anmoder 
Hobro Boligforening om, at sagen løftes ud af småsagsprocessen, jf. retsplejelovens § 402. 

Kommentarer:
Advokatfirmaet Louadvokater ved Camilla Green/Holt Green, telefonretsmødet den 12 august 

2022: 

”Vi, vi startede jo sådan set med at indlevere et betalingspåkrav og det var der fremsat indsigelser 

mod, så hvis du var ok med det betalingspåkrav, så ku' vi jo godt have stoppet den der, hvis du 

ville ha' betalt, men det jo sådan set det arbejde der kommet videre efter, der bare er blevet større 

og større og mere omfangsrigt”

Dommer Mette Søndergaard, retsbog af 16 august 2022: 

”Sagsøgeren har fremsat anmodning om, at sagens videre behandling ved retten skal ske uden 

anvendelse af reglerne i retsplejelovens kapitel 39. Sagsøgte har protesteret herimod. Sagsøgeren 

har til støtte for sin anmodning anført sagens omfang og kompleksitet, herunder omfanget af 

processkrifter og bilag fra sagsøgtes side. Sagsøgte har til støtte for sin protest anført, at hendes 

processkrifter og længden af dem skyldes sagsøgerens egne forhold, idet sagsøgeren er 

fremkommet med processkrifter og bilag, som hun har været nødt til at besvare. Sagsøgte har 

tillige anført, at hun sagtens kan føre sagen selv uden advokatbistand. 

25 Benævnte dommer Mette Bl.. Søndergaard er tydeligt irriteret og vred i starten af telefonretsmødet den 12 august 
2022, og siger det er ulovligt, og at jeg (måske) vil blive politianmeldt hvis det opdages efterfølgende: ”det fordi du 
må ikke optage det, det ulovligt det står, det faktisk i strid med retsplejelovens bestemmelse, derfor vil jeg gerne ha' 
du svarer på om du optager mødet (…) jeg tænker at hvis man, hvis jeg efterfølgende finder ud af at det rent faktisk 
er optaget øh retsmødet så kan du jo måske forvente at du kan blive politianmeldt, for nu har jeg jo gjort dig 
opmærksom på at det ikke er lovligt” udtaler en borger i et vigtigt embede, hun groft misbruger. 

26 Jeg fik en anonym henvendelse om, at stemmen der fremgår af optagelserne fra telefonretsmøderne – ifølge 
Louadvokater en benævnt advokatfuldmægtig Camilla Holt Green – tilhører en anden person. 
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Retten finder henset til det ovenfor anførte samt det, der i øvrigt fremgår af sagen – herunder af 

retsbøger og processkrifter, at det ikke er muligt at behandle 3 sagen på hensigtsmæssig og 

forsvarlig måde, uden Iben Schartau Schow har advokatbistand. Som følge heraf og henset til 

sagens omfang og problemstillinger, herunder at der er tale om en boligretssag, finder retten, at 

sagens behandling skal ske uden anvendelse af reglerne i retsplejelovens kapitel 39. Retten 

vurderer på den baggrund, at betingelserne i retsplejelovens § 402, stk. 1, er opfyldt. 

THI BESTEMMES: Retten behandler ikke sagen i småsagsprocessen. Det pålægges sagsøgt, Iben 

Schartau Schow, at lade sagen udføre af en advokat” 

I øvrigt kommer benævnte dommer med følgende opfordring til advokatfirmaet Louadvokater på 

andet telefonmøde af 18 maj 2022: 

”og nu skal jeg lige høre sagsøger om det giver anledning til, at I kommer med yderligere”. 

Husk på vi sidder i en sag, der ifølge dem begge blot omhandler fraflytningsopgørelse, til et beløb 

på lidt over 12.000 kr., og intet nyt er fremkommet i sagen på noget tidspunkt, ej heller på andet 

telefonretsmøde af 18 maj 2022. Jeg fortsætter med at påpege alvorlige forhold, og fastholder mine

indsigelser. Og jeg bibringer først igen bidrag til sagen den 7 juni 2022, for at svare på 

advokatfirmaet Louadvokaters efterhånden mange uoverensstemmelser, selvmodsigelser og 

direkte løgne.  

Endnu en information:

På første telefonretsmøde den 1 april 2022 blev benævnte dommer og advokatfirmaet 

Louadvokater ved benævnte advokatfuldmægtig Camilla Green/Holt Green enige om, at sagen 

skulle sendes til Beboerklagenævnet27 og behandles der. Det undrede jeg mig over, men:

”man kan ik’ bare aftale sig ud af den bestemmelse” sagde dommeren – der kun fem dage efter, 

den 5 april, ringer til mig for at fortælle, at sagen alligevel kan behandles af Boligretten. 

For det fremgår nemlig af Retsplejeloven … 

27 Jeg finder efterfølgende ud af, at Mariagerfjord Kommune har udliciteret Beboerklagenævnet til Aarhus Kommune 
og at Sanne Kyndi Skovmose ikke længere arbejder i kommunen. 
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Og jeg må komme med de indsigelser, jeg har...indtil videre i det mindste ...:

”Men jeg tror, at nu hvor der er fremsat indsigelser skal vi ha’ sagen tilbage til Beboerklagenævnet

og så øhh, så må vi tage den derfra, og så må Iben jo indlevere de indsigelser hun har, og så lader 

vi Beboerklagenævnet om at træffe afgørelse” 28

BILAG 
Bilag 1 Lejekontrakt 

Bilag 2 Beboerklagenævnets afgørelse af 24. november 2020 
Kommentar:

Dette er det eneste advokatfirmaet Louadvokater vedlægger, der omhandler de tre 
klagebreve der fremgik af sagen i Beboerklagenævnet. 

Bilag 3 Ophævelsesskrivelse af 4. februar 2021 
Kommentar:

Denne angivelige ophævelsesskrivelse er et falsk dokument der skal tjene som bevis, og 
derfor anmeldt til Nordjyllands Politi.

 
Bilag 4 Ophævelsesskrivelse af 30. marts 2021
Kommentar:

Denne angivelige ophævelsesskrivelse er et falsk dokument der skal tjene som bevis, og 
derfor anmeldt til Nordjyllands Politi

Bilag 5 Indkaldelse til flyttesyn af 7. april 2021
Kommentar:

Et ”standardbrev” hvori står, at jeg har opsagt mit lejemål. 

Bilag 6 Fraflytningsrapport af 19. april 2021
Kommentar:

Interessant skrivelse under flere forhold ...

Bilag 7 Flytteopgørelse af 1. juni 2021
Bilag 8 Underliggende fakturaer
Bilag 9 Varmeregnskab af 5. juni 2021
Bilag 10 Rykkerskrivelser af 24. september 2021 og 29. november 2021

28 Benævnt som værende advokatfuldmægtig Camilla Green/Holt Green, 1 april 2022. 
Da jeg skriver det vedkommende- og på mange måder afgørende
andet processkrift af 7 juni 2022, bliver det alligevel for meget med ”de indsigelser hun har” … og sagen må ud af 
'småsagsprocessen' og idømmes et advokatpålæg, fordi jeg har gjort sagen kompliceret og omfangsrig … !
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Bilag 11 Afleveringsattest af 5. februar 2021
Kommentar:

Dette er et billed af en angivelig afleveringsattest, der skal ”bevise” at advokatfirmaet 
Louadvokater angiveligt fremsendte mig ophævelsesskrivelsen af 4 februar 2021, men 
”beviset” er af utrolig ringe kvalitet. Meldt til Nordjyllands Politi. 

Bilag 12 Dokumentation for forsøgt levering af brev den 30. marts 2021
Kommentar:

Det samme gør sig gældende, som ved bilag 11: Begge falske dokumenter, der skal tjene 
som bevis. Meldt til Nordjyllands Politi. 

Bilag 13 Hobro Boligforenings breve til Iben Schartau Schow sendt i e-boks
Kommentar: 

Ret bemærkelsesværdigt bilag, der jo beviser og dokumenterer, at Hobro Boligforening 
fremsender mig så meget andet via Digital Post. Bilaget er i øvrigt uvedkommende for 
sagen.

Bilag 14 Billeder af lejemål ved fraflytning
Kommentar: 

Her ses blandt andet møbler, vi ikke kunne have med, hvilket jeg blandt andet forklarer i 
brev af 30 marts 2022 og på telefonretsmødet den 1 april 2022. Den 19 maj 2022 skriver 
benævnte dommer Mette Bl...Søndergaard det ind i en retsbog. Alligevel påstår 
adovkatfirmaet Louadvokater ved benævnte nedenstående personer, at jeg hævder, at 
lejligheden var tom, og at jeg derfor ikke ville betale for tømning af lejligheden. Som nævnt 
flere gange, får det ”SELFØLGELIG” ingen konsekvenser, fordi danske myndigheder
tilsvarende er dybt involveret i det usædvanlige grove og farlige bedrageri, som det 
tydeligt fremgår af hele den samlede sag.  

 Randers, den 29. juni 2022 Carsten Jensen, Advokat (H) v/ Camilla Holt Green 
Advokatfuldmægtig cagr@lou.dk Dir. tlf. 91356756 

Senest:
Nordjyllands Politi afviste [forventeligt] bl.a. anmeldelserne vedrørende skrift- og 
underskriftforfalskninger, anmeldelserne vedrørende advokatfirmaet Louadvokater, og 
anmeldelsen af Sanne Kyndi Skovmose m.fl. på datoerne 22 og 23 december 2022. 
Begrundelserne er for min sag særdeles gode bevismaterialer. 
Læs dokumentet ”Bogført” hvori disse myndigheders fremsendelser af afgørelser m.m. fremgår, 
sorteret efter årstal og dato. Det er uhyre interessant. 
Procesbevillingsnævnet afviste ligeledes min appelanke vedr. Boligrettens afgørelse. Læg mærke 
til datoer og koordineringen … 
Disse vigtige samfundsinstanser, danske myndigheder, har alle handlet ulovligt, herunder beskyttet
grov kriminalitet begået af magtfulde borgere.  
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