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Kære Anne Hyldegaard 

Nu er der da vist erklæret krig, tænkte jeg, da jeg fik brev fra en STABSCHEF. 

Men tillykke med din nye titel – og tak for din skrivelse af 25. marts, 2015 angående www.tv-basic.info.  

Jeg glæder mig meget til eventuelt at høre fra Advokatfirmaet Kromann Reumert med vurdering af min 

adfærd, som du skriver. 

 

Jeg lukker ikke min hjemmeside www.tv-basic.info , hvor al korrespondance i optakten til - og i direkte 

forbindelse med - lukningen af TV-BASIC og min afskedigelsessag vil blive lagt ud/offentliggjort. Jeg forstår 

udmærket, hvis Aarhus Kommune kan føle sig krænket – eller i hvert fald dårlig tilpas – over 

offentliggørelse af egen dårlig, urimelig og uregelmæssig opførsel. 

 

Jeg har flere gange både mundtligt og skriftligt tilbudt et mindeligt forlig bestående af 6 måneders 

sædvanlig løn som erstatning og kompensation samt 3 måneders fratrædelsesgodtgørelse, hvilket 

du/Aarhus Kommune  tilsyneladende ikke ønsker at indgå. 

 

Hjemmesiden www.tv-basic.info har på intet tidspunkt været ejet af - eller været betalt af  - Arbejds-

markedscenter Nord/Aarhus Kommune.  Jeg ejer og betaler hjemmesiden/domænet, hvorfor hverken du, 

Aarhus Kommune, Kromann Reumert eller andre har noget at skulle have sagt i forhold til dén, så længe jeg 

henholder mig til - og redigerer den inden for - presse- og injurielovgivningens rammer. 

 

Det er i øvrigt fra Aarhus Kommunes side en tilsidesættelse af løfter og aftaler, at ”TV-Basics aktiviteter er 

derfor fortsat i Filmprojekt Gellerup regi”, som du skriver – og som jeg kan læse på TV-BASIC’s hjemmeside  

www.tv-basic.dk . Jeg har skriftligt og mundtligt over for dig og Erwin Berngruber igen og igen foreslået og 

argumenteret  for, at TV-BASIC skulle fortsætte både af navn og gavn efter udflytning til Gellerup side om 

side med Filmprojekt Gellerup. Dette blev kategorisk afvist, og Erwin Berngruber har klart tilkendegivet, at 

TV-BASIC i kommunalt regi er lukket, men at jeg naturligvis var ”velkommen til selv at køre det videre” . Jeg 

tillader mig at påstå, at også du selv både véd og kan huske, at du og Erwin sagde nej til, at TV-BASIC kunne 

/skulle  fortsætte i Gellerup.  

 

Jeg ønsker på ingen måde, at du skal ”undgå disse skridt”, som du skriver. Hidtil er det kun toppen af 

isbjerget, der har været fremme i hele sagen om lukningen af TV-BASIC og afskedigelsen af mig. 

 

Med venlig hilsen 

Niels Fensten 

niels@fensten.com  

40266656 
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