
Sag vedrørende bortvisning af driftsleder 

Bestyrelsen ved Sunds Vand- og Varmeværk (SVV) valgte den 5. februar 2015 at bortvise 
driftsleder Frank Grønhøj. Bortvisningen skete efter et timelangt bestyrelsesmøde hvor 
bestyrelsen konfronterede Frank Grønhøj med et antal udsagn vedrørende illoyal 
optræden over for bestyrelsen. Det var f.eks. bestyrelsens opfattelse, at Frank Grønhøj 
offentligt omtalte flere af bestyrelsesmedlemmerne illoyalt og nedsættende, ligesom Frank 
Grønhøj advokerede for, at disse bestyrelsesmedlemmer burde udskiftes ved den 
kommende generalforsamling.  

Det var endvidere bestyrelsens opfattelse, at Frank Grønhøj havde overtrådt sine 
beføjelser ved at ændre en af bestyrelsen behandlet og godkendt budgetforudsætning for 
2015 og ved efterfølgende at have iværksat en helt unødvendig 10% a´conto forhøjelse for 
varmekunderne. Det skal tilføjes, at Frank Grønhøj havde deltaget på de to 
bestyrelsesmøder i slutningen af 2014 hvor budgettet for 2015 blev behandlet og 
godkendt. Bestyrelsen fandt, at det var en skærpende omstændighed, at Frank Grønhøj 
mod sædvane ikke havde gjort forsøg på at inddrage eller informere bestyrelsen inden 
effektueringen af den usædvanlige beslutning om a´conto regulering. 

Frank Grønhøj erkendte på mødet, at have omtalt visse bestyrelses medlemmerne som 
”for gamle” og at de burde udskiftes.  Frank Grønhøj erkendte desuden, ”at det nok var en 
dårlig beslutning” at forhøje a´conto beløbet med 10% for alle varmekunder.  

Bestyrelsen konkluderede på baggrund af mødet, at den fandt Frank Grønhøj´s handlinger 
for illoyale og ikke længere kunne have tillid til Frank Grønhøj.  Samarbejdet måtte derfor 
straks ophøre og bestyrelsen valgte at bortvise Frank Grønhøj. 

Efterfølgende blev SVV stævnet af Frank Grønhøj´s fagforening med påstand om 
uretmæssig bortvisning. Fagforeningen søgte i flere omgange at indgå et frivilligt forlig 
inden sagens berammelse, men SVV bestyrelse ønskede at få rettens dom for at få afgjort 
hvor grænsen for illoyalitet går. 

Sagen var berammet til behandling den 24. februar og dommen blev afsagt den 16. marts 
2016. Meget kort så finder retten ikke ”at de omtalte forhold i forening kan berettige til 
bortvisning, eller at forholdene hver for sig eller tilsammen kan begrunde en opsigelse”. 
Der henvises til udskrift af dombogen for yderligere detaljer. 

Bestyrelsen er meget overraskede over rettens klare afgørelse og har i samråd med 
advokaten nøje overvejet at anke sagen til Landsretten. På baggrund af en 
helhedsvurdering har bestyrelsen imidlertid besluttet at tage dommen til efterretning og 
ikke anke sagen. Det ændrer ikke ved bestyrelsens grundlæggende opfattelse af, at 
samarbejdet med Frank Grønhøj under alle omstændigheder ikke kunne videreføres og 
straks måtte bringes til ophør.     




