
Det var rigtig hyggeligt at se dig igen og dejlig at høre, at det går godt.
Mange tak for orienteringen om henvendelsen fra Kontant. Vi er utroligt glade for, at du har svaret, som 
du har gjort. Det betyder meget for os her midt i vores kamp med dem.
 
Vi brygger i øjeblikket på en klage til DR’s ledelse over de metoder, som vi har oplevet, at Kontant har 
brugt, og de ting vi samt flere af vores tidligere medarbejdere er blevet udsat for af dem. I denne klage 
vil vi meget gerne også referere til din historie. Jeg vil derfor lige være sikker på, at vi har hørt den kor-
rekt.
 Kan du huske præcis, hvornår Kontant kontaktede dig, og hvad de oplyste som begrundelse for, at det var 
dig, de kontaktede?

Anders Skorstensgaard

Jeg husker, at du fortalte, at Kontant havde spurgt ind til, om du kunne genkende, at Skorstensgaard for-
langer, at der skal findes fejl på alle biler, der kommer ind, gør alt for mersalg, samt bonusaflønner sine 
ansatte. Er det korrekt husket?

Anders Skorstensgaard

Det glæder mig utrolig meget, at du var ærligt og afviste deres beskyldninger. Jeg forstår, at hende, som 
du talte med, blev noget forbavset over dine positive svar, og herefter nærmest uden videre afsluttede 
samtalen, hvorefter du ikke har hørt mere. Er det rigtigt?

Anders Skorstensgaard

I vores klage vil vi meget gerne nævne dit navn, da det ifølge vores advokat vil styrke troværdigheden af 
vores klage betydeligt. Vil du være ok hermed? Det er naturligvis på ingen måder vores hensigt at invol-
vere dig i vores sag. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at holde dig ude heraf, men vil gerne gøre vores klage 
så detaljeret som muligt.

Anders Skorstensgaard

Tidligere ledende medarbejder

Kan desværre ikke huske det nøjagtige dato men det er godt 1 mdr. ( måske lidt mere) kan huske at det 
var en torsdag eftermiddag :)

Tidligere ledende medarbejder

Ja efter at jeg snakkede og fortalte positivt om SKG afbrød hun ganske hurtigt og takkede for snakken. 
Efterfølgende undrede jeg mig over at hun ikke havde interesse i mere og hvad det egentlig var hun 
ville. 

Tidligere ledende medarbejder

Ja, i må gerne nævne mig men husk at jeg stadig arbejder i autobranchen, så vil gerne holdes uden for 
så meget som muligt i forhold til mit job/stilling. Men i og med at jeg ikke kan genkende noget af det 
hun sagde/spurgte om overhovedet og fordi jeg er glad for min tid hos SKG vil jeg gerne bakke om 
dette.

Tidligere ledende medarbejder

Ja, hun ringede og sagde at hun havde fået mit navn af nogle andre tidligere ansatte , som havde sagt 
at de skulle prøve at kontakte mig , da jeg evt. kunne fortælle mere om at medarbejderne angiveligt 
skulle være bonuslønnet af mere-salg/opsalg og at Skg. så “skævt” til de medarbejdere som ikke solgte 
nok. Dette kan jeg kun sige NEJ til.

Jeg sagde til hende at et hvert værksted med lidt respekt for sig selv burde tage en bil ind til f.eks. ser-
vice og gennemgå den fra A-Z ifgl. et serviceskema og spørge kunden om det var noget som skal  laves 
nu eller senere ( ja eller nej) Og om hun syndes at det var forkert ? Det sagde hun nej til. Jeg kunne 
fornemme at hun begyndte at blive usikker på en måde. 
 
Hun spurgte også hvorfor jeg ikke var ansat ved SKG. mere. Men den korte forklaring på det var, at 
arbejdstiderne ikke passede med mit privatliv men at jeg havde nogle rigtig gode år ved. SKG. og at jeg 
savnede jobbet rigtig meget.

Tidligere medarbejder afviser blankt alle anklager
Korrespondance mellem Anders Skorstensgaard og tidligere ledende medarbejder med ansvar for 8 afdelinger. 
Medarbejderen har ønsket at være anonym.


