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veb@lat-int.com

Fra: SB <sb@lat-int.com>
Sendt: 21. september 2020 17:24
Til: veb@lat-int.com
Emne: VS: Københavns kommune - fritidsforvaltning

 
 

Fra: Morten Mark Østergaard <mmo@buusmark.dk>  
Sendt: 21. september 2020 17:10 
Til: 'Jan Treu' <jan@Avernus.dk> 
Cc: sb@lat-int.com 
Emne: SV: Københavns kommune - fritidsforvaltning 
 
Hej begge 
 
Årsagen til strategien er, at jeg gjorde opmærksom på, at KEJD i sin tid varslede et tilbagesøgningskrav på omkring 
140.000 kr. Der vil efter min opfattelse være 3 års forældelse på et sådant tilbagesøgningskrav. 
 
Eftersom vi holdt møder og korresponderede med KEJD i slutningen af 2017, tænker jeg, at man måske bør lade 
være med at ”vægge” kommunens interesse for sagen for meget, indtil vi er forbi 3 år regnet fra januar/februar 
2018. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Morten Mark Østergaard, partner  
BuusMark Advokatfirma I/S 
Sankt Ols Gade 4 - 6 
DK-4000 Roskilde 
 
Direkte/mobil: 46 30 20 32 
Mail: mmo@buusmark.dk 
CVR: 37921599 
 
Du kan læse mere om BuusMark på www.buusmark.dk 
 
 
Denne e-mail kan have fortroligt indhold, og vi beder derfor om, at den behandles fortroligt. Er du ikke rette 
modtager, beder vi dig venligst kontakte os og herefter slette mailen med eventuelle vedhæftninger uden at tage 
kopi heraf. 
 
Læs mere omkring vores håndtering af persondata og dine rettigheder på www.buusmark.dk/gdpr 
 

Fra: Jan Treu [mailto:jan@Avernus.dk]  

Sendt: 21. september 2020 17:07 

Til: Morten Mark Østergaard <mmo@buusmark.dk> 

Cc: sb@lat-int.com 

Emne: SV: Københavns kommune - fritidsforvaltning 
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Hej Morten 
 
Tak for snakken i dag, og lige for en god orden skyld, har jeg sat den nye formand Steffen på denne mail – som aftalt. 
 
Jeg skal fremsende en påmindelse den 21.10.2020 til Københavns kommune.  
 
I starten af januar 2021, overtager BuusMark advokatfirma sagen og køre inkasso sagen – og det evt. tager det 
videreforløb. 
 
NB. Steffen vil du også lige sætte sagen i din kalenderen den 12.01.2021 – så vi husker at få sagen igangsat. 
 
Hvis jeg mangler noget til vores samtale i dag (Morten), byrde du bare ind med dette.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jan Treu 
Partner 
Økonom og rådgiver 
 

                                
 

E-mail: jan@avernus.dk                                                                        
Website: www.avernus.dk                                                                     
Tlf.: 28 26 37 74 CVR.nr.: 37 97 33 51 
___________________________________________________________________________________ 
Denne mail kan indeholde fortrolig information. Modtager du mailen ved en fejl, bør du informere afsender om dette og slette mailen. 
Åbning af mailen og vedhæftede filer sker på eget ansvar. Vi påtager os ikke ansvar for tab, som opstår ved modtagelse af mailen. 
 

Fra: Morten Mark Østergaard <mmo@buusmark.dk>  

Sendt: 21. september 2020 16:38 

Til: Jan Treu <jan@Avernus.dk> 

Emne: VS: Københavns kommune - fritidsforvaltning 

 

Hej Jan 

 

Tak for mailen – som er sendt til vores hovedadresse. 

 

Giv mig gerne et kald: 46 30 20 32 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Morten Mark Østergaard, partner  

BuusMark Advokatfirma I/S 

Sankt Ols Gade 4 - 6 

DK-4000 Roskilde 

 

Direkte/mobil: 46 30 20 32 

Mail: mmo@buusmark.dk 

CVR: 37921599 
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Du kan læse mere om BuusMark på www.buusmark.dk 

 

 

Denne e-mail kan have fortroligt indhold, og vi beder derfor om, at den behandles fortroligt. Er du ikke rette 

modtager, beder vi dig venligst kontakte os og herefter slette mailen med eventuelle vedhæftninger uden at tage 

kopi heraf. 

 

Læs mere omkring vores håndtering af persondata og dine rettigheder på www.buusmark.dk/gdpr 

 

Fra: Post  

Sendt: 20. september 2020 19:39 

Til: Morten Mark Østergaard <mmo@buusmark.dk> 

Emne: VS: Københavns kommune - fritidsforvaltning 

 

 

 

Fra: Jan Treu [mailto:jan@Avernus.dk]  

Sendt: 19. september 2020 10:27 

Til: Post <post@buusmark.dk> 

Emne: VS: Københavns kommune - fritidsforvaltning 

 

 
Hej Morten 
 
Jeg har talte på Birgit Philipp ang. den nedenstående sag med Københavns Kommune – som du og Birgit tidligere har 
være inden over, og nu er aktuelle igen. Københavns kommune er af den opfattelse at de ikke skal betale/give 
refusion af vej omkostningerne, hvilket de tidligere har gjort. 
 
Vi er ved at opstart en komplet vejrenovering, hvilket vi forventer at komme til at koste i omegnen at 10 mio – hvilket 
selvfølgelig vil give en stor indflydelse hvis Københavns kommune ikke er med til at betale deres andel på hhv.  skolen 
(11,76%) & Fritidsordningen (2,97%). 
 
NB. Jerg har sat Birgit og Steffen (formand) cc på mailen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jan Treu 
Partner 
Økonom og rådgiver 
 

                                
 

E-mail: jan@avernus.dk                                                                        
Website: www.avernus.dk                                                                     
Tlf.: 28 26 37 74 CVR.nr.: 37 97 33 51 
___________________________________________________________________________________ 
Denne mail kan indeholde fortrolig information. Modtager du mailen ved en fejl, bør du informere afsender om dette og slette mailen. 
Åbning af mailen og vedhæftede filer sker på eget ansvar. Vi påtager os ikke ansvar for tab, som opstår ved modtagelse af mailen. 
 

Fra: birgit.philipp@privat.dk <birgit.philipp@privat.dk>  

Sendt: 16. september 2020 14:54 
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Til: Jan Treu <jan@Avernus.dk> 

Cc: 'SB' <sb@lat-int.com> 

Emne: SV: Københavns kommune - fritidsforvaltning 

 

Hej Jan, 

 

Shit ��� 

 

Ja, nu har jeg jo så ikke materialet mere, det ligger hos Steffen. Men under alle omstændigheder er der jo ingen 

afgørelse fra KEJD, som jo ikke fulgte sagen op, men blot betalte, da vi sendte opkrævningerne med procentsats. Der 

er således ingen dokumentation for, at de har accepteret, ud over at de har betalt, men det følger af Privatvejsloven, 

at brugere af private fællesveje skal betale for vejomkostninger – den hjemmel kan Morten finde, så efter min 

mening er der ikke noget reelt problem, og det må jo så forklares KEJD. 

 

Jeg mener, at det bedste I kan gøre nu er at tage kontakt til advokat Morten Mark 

Østergaard,  mmo@buusmarkadvokater.dk eller post@buusmark.dk, T: 46302030, og bede ham se på sagen, som 

han jo var med i. 

 

Samtidig synes jeg, at I skal køre en normal incassoprocedure, og så må KEJD jo begrunde, hvorfor de ikke vil betale, 

og så kan sagen køres derfra. Nu har I jo kun en telefonisk oplysning, og det er ikke nok. 

 

Så: incasso, når fakturaen ikke betales, og kontakt til Morten, gerne med kopi til mig, så skal jeg nok være på 

sidelinjen. 

 

Vh 

 

Birgit 

 

Fra: Jan Treu <jan@Avernus.dk>  

Sendt: 16. september 2020 12:47 

Til: Birgit Philipp <birgit.philipp@privat.dk> 

Emne: Københavns kommune - fritidsforvaltning 

 

Hej Birgit 
 
 
Jeg har i dag talt med Jannie Høeg, og hun henviser til Ann Wener Eimert, da forvaltningen ikke mener at de skal 
betale vores faktura. Jeg tror at hun er jurist hos Københavns Kommune. 
 
Skolen har betalt, så det er fritidscenter, som ikke mener at de skal betale. 
 
Så tænker at det vil være rart, hvis du kunne sende alt materiale til Ann, på eimert@kk.dk 
 
Jeg håber at du gider, da jeg ikke selv har det fulde overblik. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jan Treu 
Partner 
Økonom og rådgiver 
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E-mail: jan@avernus.dk                                                                        
Website: www.avernus.dk                                                                     
Tlf.: 28 26 37 74 CVR.nr.: 37 97 33 51 
___________________________________________________________________________________ 
Denne mail kan indeholde fortrolig information. Modtager du mailen ved en fejl, bør du informere afsender om dette og slette mailen. 
Åbning af mailen og vedhæftede filer sker på eget ansvar. Vi påtager os ikke ansvar for tab, som opstår ved modtagelse af mailen. 
 


