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D. 19. november 2022 udsendte 3 medlemmer af den daværende bestyrelse, Elias Holm, Carsten
Leidesdorff Skov og Zanne Munk et nyhedsbrev, hvor de trak sig fra bestyrelsen.
Samtidig kom de, uden dokumentation, med en lang række beskyldninger mod foreningens præsident og
grundlægger Kim Lundberg Stegenborg Madsen.

D. 15. december 2022 afholdte foreningen ekstraordinær generalforsamling med rekordstor
medlemsdeltagelse og valgte en ny bestyrelse. Der var samtidig mulighed for at stille spørgsmål til Kim, der
gennemgik samtlige udlæg han har haft privat til foreningen, der var ingen kritiske spørgsmål. Efter den
ekstraordinære GF blev der fremsat endnu en påstand fra en af de 3 underskrivere om ikke at kunne komme
ind i mødet. Dette er usandt da alle i den nye bestyrelse var med på mødet og kunne se personen deltog,
men uden at komme med kommentarer på noget tidspunkt.

Den nye bestyrelse har nu haft lejlighed til at gennemgå regnskab og bilag, og stille spørgsmål til Kim
Lundberg Stegenborg Madsen. Bestyrelsen vil understrege at Kim Lundberg Stegenborg Madsen aldrig har
haft adgang til hverken bank, kreditkort eller MitID som der ellers var påstået og de udbetalinger, der har
fundet sted er i overensstemmelse med de bilag vi har set for private udlæg, og de aftaler, der er indgået
med master|minds om hosting, domænenavne og betalingsløsning.
Bestyrelsen har derimod ikke fundet dokumentation for en eneste af de beskyldninger, der er fremsat mod
Kim Lundberg Stegenborg Madsen, og anser

● at de fremsatte beskyldninger som udokumenterede og grundløse.
● at de har skadet foreningens anseelse og samarbejdet med Tesla.
● at de tre tidligere bestyrelsesmedlemmer aktivt har modarbejdet foreningens formål og interesser.
● at de tre tidligere bestyrelsesmedlemmer har misbrugt foreningens systemer til at udsende disse

beskyldninger.

Dermed har de på flere punkter handlet i strid med vedtægternes §3.3

Bestyrelsen anser det derfor nødvendigt at ekskludere Elias Holm, Carsten Leidesdorff Skov og Zanne Munk
for deres handlinger.

I samme nyhedsbrev har de fremsat en undskyldning til tidligere formand Nicolas Munk-Rechnitzer, som
bestyrelsen heller ikke har fundet belæg for og finder påfaldende.
Nicolas Munk-Rechnitzer har på egen hånd, i strid med vedtægterne, foretaget et indkøb for 18.238,29 kr. for
print på to telte, som langt overstiger det andre virksomheder vil tage for en tilsvarende opgave, og har
uretmæssigt opkrævet dækning for kørselsgodtgørelse og broudgifter for ca. 2.476,09 kr. hvilket Elias Holm,
Carsten Leidesdorff Skov og Zanne Munk selv har afdækket og fremsendt breve med krav om
tilbagebetaling.
Herudover har de instrueret Kim Lundberg Stegenborg Madsen, som ikke var en del af bestyrelsen, i at
overbringe sagen til advokat og at der skulle foretages politianmeldelse såfremt tilbagebetaling ikke forelå
indenfor 8 dage. Dette har Kim udført i overensstemmelse med den daværende bestyrelses ønske, hvor
sagen nu ligger.

Hvis der er ønske om yderligere info kan Nicklas Danholm - bestyrelsesmedlem i Tesla Owners Denmark
kontaktes på presse@teslaownersdenmark.dk


