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Lager, Post og Servicearbejdernes Forhund (LPSF)

for

fl1estillidsrepnesentant

(konsulent i LO Evelyn Jorgensen)

mod

Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA)

for

BS Distribution ApS

(advokat Katja Holbech Mârtensen)

Sagen drejer sig om, hvorvidt en f11estii1idsreprsentants tilsidestte1se afet krav om fortrolighed

berettigede virksornheden til at bortvise ham eller udgjorde en tvingende àrsag til opsigeise.

Sagen cr ved klageskrift af 24. september 2012 indbragt for denne voldgiftsret, der har bestãet af

faglig sekrctr Sussi Casteliani og forhandlingssekretr i 3F Tina Petersen, udpeget af LPSF. og

advokat Pia Rude Truelsen og advokat hans Henrik Christiansen, udpeget af DMA. og sorn op

mand landsdommer Tine Vuust. Voidgifisretten er nedsat i medfor af § 17 i Bud-ovcrenskornst

for Hovedstadsornrâdet indgáet mellem Danske Mediers Arbejdsgivere og Lager, Post & Servicear

bejdernes Forbund.

Sagen hlev forhandlet den 25. oktober 2012 i DMA Pressens lTus, Skindergade 7, Kobenhavn.



har under sagen nedlagt fèigende pds.tande:

I’rincpalt:

DMA og BS Distribution ApS skal anerkende, at afskedigelsen den 23. august 2012 af f11esti11ids-

repnesentant Ej ikke er begrundet i tvingende ârsager.

BS Distribution ApS skal genetablere ansatte1sesforho1det.

Subsidicert:

BS Distribution ApS skal betale erstatning for manglende opsigelsesvarsel svarende til 6 mâneders

Ion.

Belobene tilkegges sadvaniig procesrente fra tidspunktet for bortvisningen, til betaling sker,

jiciaede har over for begge pâstandene nedlagt pâstand om frifindelse, subsidiart betaling af et

lavere belob end pâstâet i den subsidire pâstand, idet der skal tages hojde for betaling af feriegodt

gorelse i opsigelsesperioden,

Sagens faktiske omstendigheder

Sagens parter

BS Distribution ApS blev oprettet i 2002 af direktør Benny Arler og forestod fra det tidspunkt di

stributionen i omrâderne Kohenhavn S, Dragør, Kastrup, Kohenhavn V og Kobenhava K. 1 2004

overtog BS Distribution ApS tillige distributionen i omrAdet Frederiksberg fra Komdis A/S og i

2009 distributionen pa Norrebro fra Langvaddam Distribution ApS.

I forbindelse med overtagelsen af distributionen pa Nørrebro overtog BS Distribution tillige de bu

de, der havde omdelt i omrâdet, herunder der havde arbejdet sorn avisbud siden

1985, senest hos Langvaddam Distribution, 1 2002 blev j valge til ti1Iidsreprsentant

og I 2009 sum f11estiIIidsreprsentant has BS Distribution ApS.
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BOrIviSnnieen den 23. angus! 2012

I Ibrbindclse med en ptankt om1agning af distriktsstrtkzuren pa Frederiksberg modtog

samme dag som ti1iidsreprsentanten for Frederiksberg Ole Andersen en mappe med op

iysninger om grundlaget for ndringen af distrikterne pa Frederiksberg. Forinden han fik mappen

udleveret, underskrev et dokument udfardiget afB.S. Distribution ApS med fol

gende indhold:

“Undertegnede kvittere hermed for modtagelse af kopi af brev vedr. reguleriag pd
Frederiksberg s rnt modtagelse afkopi at mappe mdeholdende, prishste gadeh
ster, kort, samt abonnementslister fra uge 3 2012.
Endvidere kvitleres der for at det udleverede materiale vii blive behandiet fortro
ligt.”

Den 14. august 2012 skrev til Benny Arler en mail, hvoraf fremgdr bl.a.:

“Ole og jeg liar i samrd tesluttet at det foresidede indledende mode ang. orn1ag-
ningen pa Frederiksbcrg bor vre en ufomeI droftelse imellem Ole og dig.

Som tidligere fremfort er 2 afde vsentligste forhold ved en distriktsomlgning ef
ter vores vurdering folgende.

1, Hvem far hvilkc diserikter
2. Hvad er tiden!lonnen for distrikterne

Ang I Sa er det x ores forhabnmg at du inden modet affioldes liar en distriktsforde
ling kiar, sâledes at virksomhedens TR kan forhoide sig tii hvorvidt de ansatte fr
tildelt distrikter der geografisk og arbejdsmssigt svarer til hvad de har nu og on
sker,,.”

Den 15. august 2012 kI. 6.44 modtog distributionsleder Per Adsersen en mail fra

der er ansat orndeler ph Frederiksberg, hvoraf fremgAr bl.a.:

“I-Jej Per
Var et smut forbi fagforeningen i ghr og tik iejlighed til at de hvorledes de “nyc”
Frederiksberg distrikier kommer til at ser ud. Ogjeg har ikke sagt noget til nogle
andre avisbude om — at jeg har set hvorledes de “nyc” distrikteme kommer 01 at se
ud.

Som jeg nvnte i telefonen vii jeg gerne lgge bilet md ph folgende distrikter - sh
fremt at det kan lade sig gore



Jeg synes sclv atjeg fortjener overnavnte distrikter, Dc svare nogenlunde til detjcg
har nu — bortset fra distrikt 61200

kg kommer stort set aidrig for sendt

Jeg smider stort set aidrig nogle af mine faste distrikter

kg forsinker kun en sjlden gang elier to

kg 1ar ci lavt sygefravr

Kommer ikke tilbage og siger at jeg ikke kan levere avisen pa etagen — grundet at
lyset i opgangen ikke virker.

Sajeg synes at hade gjort rug fortjent til de overnente distrikter, sarhgt efter
snarl 22 ar som avisbud ...“

Mailen blev samme dag kL 7.05 videresendt af Per Adsersen til Benny Arler, som den 21. august

2012 orienterede tillidsreprsentanteme i virksornheden orn mallen og den 22. august 2012 anmo

dede de pâg1dende om at oplyse. hvorledes

_____

var kommet i besiddelse af fortroligt

materiale.

svarede herpâ ved mail af 22. august 2012, hvoraf fremgâr bLa,:

“Kre Bem,
Jeg kan oplyse dig om, at har siddet sammen med mig i fagforeningen og gem
nemgáet de planlagte omiagie distrikter pa Frederiksberg geografisk og storrelses
mssigt, idet jeg havde behov for at gennemgâ dette med en der bade har kendskab
til EDB og et lokalkendskab iii omrãdet.
Ang. rmderskrift pa, at materialet var/er fortroliat, sä blev der i arbejdstiden udleve
ret en stor mappe hi mig i lokalet pa Tagensvej.
Jeg kan godi huske at jeg fik et stykke papir udleveret til underskrift. hvorpâ der
stod kvittering og behandles fortroligt. Jeg fandt derefter en plasticpose og korte
rundt med mappen pa mm cykel resten af natten. Jeg kan ikke erindre at have fact
oply st, at samtlige oply smnger i mappen ‘ ar forirolige og jeg kar’ heller ikke finde
et kopi af dette stykke papir, som jeg vist nok Ok udleveret.
Jeg gik ud fra at fortroligheden vedrørte prishsten med oplysninger om grundbeløb
og stykpris, idet virksomhedens TR, begrundet i konkurrencehensvn, sorn hekendt
atkraves skrifthig hekrreftelse pa fortrolighed ved modtagelse af sâdant materiale,.
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Jeg undrer mig endvidere over hvori det omtalte problem hestir, idet jeg finder det
formáistjenligt, sâfremt virksomheden er bekendt med hvilke distrik.ter de berorte
omdeiere onsker tildelt ferend, at der udarhejdes en distriktsfordeling.
Din benmrkning om distrikter til undrer jeg mig ogsd over. skal vel lige
som alle andre bererte ansatte have tilbudt de distrikter der bedst muligt svarer til
hans nuv•ere.nd:e distri.kters demograli c:g uad bedst mulig hensyntagn. til den en
keltes onsker, hverken mere eller mindre.
Jeg anerkender naturligvis din ledelsesret og skal hekiage, sdfremtjeg ved ikke at
tilbageholde oplysninger on den kommende distriktsstruktur. har handlet forkert.
Jeg .kan cndvidere oplvse dig om, ateg ikkc endnu har ndet at ±brevise den kom
mende struktur for andre end on atje.g sorn onsket ikke har fremvist prislisten
for nogen.”

Den 23, august 2012 modtog en hortvisningsskrivelse. Orn begrundelsen for bort

visningen hedder det bl.a.:

“Du bar ved mail 22.08.2012 bekrftet, at du har Ikket fortroligt materiale vedr.
den komrncndc distriktsregulering pa Frederiksberg, materiale son du ved din un
derskrift bar kvitteret for, at du ville holde fortroligt.

Dette er et sá alvorligt brud pa det tillidsforhoid der skal were mellern virksomhe
den og virksornhedens tiIlidsreprsentanter, atjeg ikke ser anden udvej end herved
at bortvise dig med ojeblikkelig virkning.”

Bortvisningen blev behandlet pa et mglingsmøde den 31. august 2012, uden at enighed kunne

opnâs.

Tidligere ,thrtroiighedserk1ceringer

Det er oplyst. at der ved udlevering af prisoplysninger i 2010 og 2011 blev si.illet krav orn under

skrivelse af en fortroiighedserk1ring med følgende indhold:

“Undertegnede erk1arer hermed pa tro og love at jeg vi! behandle udleverede Ion-
data med fuid fortrolighed, og ikkc udlevere. forevise eller omtalc disse for/til tred
jepart.”

Den 18. februar 2011 skrev en mail til Benny Arler med forespørgsel om, hvorvidt

han — under hensyn til den underskrevne tro- og love erk1ring - matte udlevere prisoplysninger pa



noL9e distrikter ti! Lars Kerrn. scm efier det opivste er suppleant for i Beregnings

udvaleet, der er nedsat i henhold til overenskomstens § 4, stk. 2.

Som svar pa en mail fra cm fremsendelse af en excelfil skrev Benny Arler i mail at’

14. september 2011 en mail med folgende indhold:

“Grunden lii at du ikke har fAct excelfilen er atjeg skal bruge en tro og love erkl
ring frajer for jeg udleverer den. Derfor fAr i den pA mødet i morgen. Det er som
jeg har sagt for meget folsomme oplysninger som i de forkerte hnder kan bruges
mod virksomheden, for eksempel til at underhyde mig i forhandlingerne med BK.

Du kan sige at det er mistro, men det er sA vitalt for virksomheden at disse oplys
ninger ikke buyer spredt atjeg er nodsaget iii at gore det pA denne mAde.”

DisrrikisoinZegninger pci Norrebro

Den 14. oktober 2009 blev — indkaldt til tillidsmandsmgdc den 29. oktober 2009 ‘ed

rorende distriktsom1gninger pA Norrebro. Den 10, december 2009 skrev til Chris

Glenton hos BS Distribution ApS en mail, hvoraf fremgár bl.a.:

“Sorn aftalt kommer her mine forelobige forsiag ang. distriklsomigningen man-br
2200 Norrebro. Ang. hvem der skal gA distrikteme hvilke dage kan vi tales ved i
morgen.

Ang Shahid har j eg ikke fact set pa den toreslaede omhegnmgs konsek eenser det
han er pA ferie.”

Det fremgAr afbrev af 11. november 2011 fra BS Distribution ApS til I , at der i for

bindelse med distriktsomlgninger pA Norrebro blev udleveret en mappe med materiale pA de regu

lcrcde distrikter, og at der ikke dengang blev stillet krav orn underskrivelse af en fortrolighedser

k1ring. — blcv pA det tidspunkt oplyst om, at han pA virksomhedens kontor vilic

kunne se kort med de nyc distrikter optegnet.

Den 16. marts 2012 blev der varsiet nyc distrikter til medarbejdeme pA Norrebro.

fremsatte indsigelse herirnod i en mail af 27. marts 2012, hvori han skrev bl.a.:

“Jeg skal derfor opfordre dl, at oplysninger om distriktsstrukturen sendes elektronisk til
mig og at der sendes 2 mapper med de oplysningerjeg har modtaget om distriktsnumre
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og gadestykker ned dl lokalet, sálcdes at omdelerne og jeg bedre kan forholde os til hvor
vidt ovenstende forudse.:tflifig er overhold•t.

Regelg.rundiag

Af “Protokollat vedr, abonnementsomdeling” til parternes overenskomst, “Budoverenskomst for

hovedstadsomrádet” for 2012-2014, fremgâr orn distriktsomkagninger folgende:

“Nâr den enkelte virksornhed ønsker at foretage om1agninger af rute- (distrikts-)
strukturen, skal ti11idsreprasentanten orienteres, før om1agningen gennemfores.
Tillidsrepnesentanten kan krave en forhandling mellem ti11idsreprsentant og virk
somhed om virkningen at’ de onskede andringer i relation dl tidsforbruget, jf. § 4,
stk. 1, for de enkelte ruter (distrikter. En sádan forhandling har opsattende virk
ning for omIgningen i op til 14 dage, I tilf1de af manglende enighed, kan det
fastsatte tidsforbrug for den enkelte rute (distrikt) af medarbejderen eller tillidsre
prsentanten anfgtes, jf. § 4, stk. 2. Behandlingen af spørgsmálet i henhold til § 4,
stk. 2, har dog ingen opsttende virkning for ivrksttelsen af om1gningen.

Varsling afde enkelte medarbejdere finder sted i henhold til § 2, stk. 4 [om varsling
af modested og modetid og andre vsentlige ndringer af anstte1sesforho1detJ.”

Der er ik.ke enighed mellem parterne om. hvorvidt oplysninger oin planlagte gadestykker pa distrik

terne i den i protokollatet omtalte udsettelsesperiode pa 14 dage ma viderebringes af tillidsrepr

sentanten til berorte medarbejdere, og LPSF har i brev af 10. oktober 2012 begret mg1ingsmode

om bl.a. dette sporgsmâl. LPSF har dl brug for behandlingen af denne sag erklret, at det uanset

den opstäede uenighed om fortolkning af protokollatet kan kegges til grund, at BS Distribution ApS

var berettiget dl at pãhegge tiilidsreprasentanteme fortrolighed med hensyn til sAdanne oplysnin

ger.

er omfattet af reglerne i overenskomstens § 14 om tillids- og sikkerhedsreprsen

tanter, herunder reglerne om beskyttelse mod afskedigelse. Det fremgãr heraf bl.a., at en tillidsre

prasentant, der har fungeret som sâdan i en sammenhamgende periode pa mindst 5 âr, har krav pa 6

rnâneders opsigelsesvarsel.

Der er i § 14, stk. 11, aftalt nrmere regler om fremgangsmaden ved afskedigelse aftillids- og sik

kerhedsreprsentanter. Kiager er af den opfattelse, at BS Distribution ApS ikke har overhoidt disse



regler, og har indbragt dette sporgsmäl for Arbejdsretten, som pa et mode den 6. september2012

udsatte behandlingen heraf pa afgurelse af bortvisningens berettigelse.

Forkiaringer

_____________

har forkiaret bLa, at han vret avisbud siden 1985, fra 1991 pa Norrebro senest

hos Langvaddam Distribution, indtil han i maj 2009 overgik til anstteIse i BS Distribution ApS i

forbindelse med virksomhedens overtagelse af distributionen pa Norrebro,

Han fik overdraget bortvisningsskrivelsen af direktor Benny Arler pa virksomhedens kontor pa

Amager den 23. august 2012. Han blev meget chokeret og sagde rnâske, at “det havdejeg ikke tro

et”, men ikke, at “det havde jeg ikke troet, at du turde”,

Han fik udleveret en mappe med materialet den 7. august 2012 kl. cirka 3 om natten, da han lige var

modt pa arbejde. Han underskrev en fortro1ighedserkIaring, men opfattede den som en kvittering

for modtagelsen af materialet. Han bemrkede, at der stod fortrolighed som sidste ord, men ttenkte

ikke mermere over dci Han 1ste sedlen hurtigt, og han regnede mcd, at det fortroligc alene vedror

te prislister, som han tidligere havde underskrevet fortrolighedserk1ring om, Han vidste, at det var

komplet materiale vedrorende distriktsomlagninger pa Frederiksberg, han fik udleveret, og at det

ogsA indeholdt prislister, Han talte ikke med Per Adsersen om, at han skulle 1se fortrolighedser

kiringen grundigt igennem. Dc take om alt muligt andet, Han lagde mappen i en plastiepose og i

kokkenskuffen, mens han pakkede sine aviser, og derefter tog han den med sig rundt pa ruten.

Dc fortrolighedserk1ringer, som han underskrev i 2010 og 2011, vedrorte alene prislister. Det var

forst efter en droftelse med Benny Arier om baggrunden for fortroIighedserk1ringen, at han md

vilgede i at underskrive en sâdan erkliering. Dc havde en flelles forstáelse af, at man kunne tale om

eventuelle undtagelser fra gang dl gang. Han har ikke tidligere underskrevet en fortrolighedserkl

ring med den ordlyd, der fremgik af erklringen af 7. august 2012. Hvis han havde vret opmrk

som pa, at fortrolighedserk1ringen var udvidet i forhold dl tidligere, yule han have underskrevet

den, men han yule vre gáet di Henrik Forchhamrner med spørgsmal om lovligheden afet sadant

pa1g. Han synes, at den er for vid i forhold dl hans hverv som tillidsreprsentant.
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Han vifle ikkc have vist mappen til hvis han havdc vret kiar over, at fortroligheds

erklringen gja1d i forhold til 1ele materialet. Han var bevidsi om. at han ikke matte vise prislister

til men ban anede ikkc. at det andct nateriale ogsa var fortroiigt. Nár det var vigtigt for ham ai

tale med var del for at fa n oversiL’t over, hvordan de ne distrikter lài lorhold til de gamle.

Hans erfaring fra de tidligere distriktsornhcgninger pa Norrebro var, at virksomheden ikke onskede

at ndre distrikter efter udsendelse afvarsler, og derfor yule han gerne have et indgäende kendskab

til, hvad omkegningen betod for hvert enkelt distrikt, inden varsierne blev afsendt, havde vret

omdeler i mange fir pa Frederiksberg og i nasten hvert eneste distrikt, og kunne pa computeren

indtegne kort, som viste, hvori distriktsornhegningen bestod. Han kan bedst lide at arbejde elektro

nisk, sfl kortene i mappen var ikke ideelle for ham. Han sad med ABO-listen og gennemgik den

sammen med Den indeholdt ikke oplysninger, som han kunne se var fortrolige. fik ikke

andet matcrialc at se. Han spurgte heller ikkc, mu han matte ffl andet. havde tidligere anmodet

om oplysninger fra prislisten, hvad han dengang havde afvist under henvisning til fortrolighedser

klringen. Dc sad pa omdelerkontoret med hver sin computer. De nflede ikke at blive fan’dige. Nflr

han ikke taite med Ole Andersen om distriktsomlgningerne. var det fordi, Ole ikke havde samme

kendskab til distrikterne pa Frederiksberg og til computcrarbejde som . Han var ikke blevet

forvarsiet orn. at der forventedes afskedigelser pa Frederiksberg i anledning at’ distriktsomlgnin

gen. Pa Norrebro blev ingen opsagt, idet man i stedet foretog en udligning af arbejdstiden blandt

budene.

Hvis han inden forhandlingsmødet havde fact oplysning om distriktsfordelingen, sáledes som han

anmodede om i sin mail af 14, august 2012, yule han have spurgt de berorte medarbejdere om,

hvorvidt de var tilfredse med deres nyc distrikter, sflledes at dette aspekt kunne indgfl i forhandlin

gerne med ledelsen. Distriktsfordelingen var dog ikke blevet kiar, inden han hlev bortvist.

Han har ikkc rnodtaget hverken mundtlige eller skrifflige advarsler om overtrdelse affortrolighc

den. Han har tidligere fflet andre omdelere til at hjlpe sig med at kigge pa oplysninger fra ledeisen.

men ban har aidrig videregivet andre oplysninger end dem, der var nodvendige for, at han sorn ti1

lidsreprscntant kunne udfore sit hverv, herunder sikre at omdeleme fik de rigtige rater til den rig

tige ion. Han deltog i ti1iidsreprsentantmodet den 15. september 2011, hvor dci blev nvnt, at der

var 1kket oplysninger fra prislister. Dc underskrev en fortrolighedserk1ring og fik herefter udle
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veret prislisten. Dot blev taget til efterretning, cia han og de andre tillidsreprasentanter oplyste. at

det i.kk.e var dem, der ha.vde ia.kket opi.ysninger. Der biev ikke gvet adai.sier pci dette mode.

Han blev ved modtagelsen af dot tilsvarende materiale vedrorende Norrebroom1gningen ikke bedt

om at underskrive en fortrolighedserk1aring, Han havde fact prislisten og tastet oplysningerne md

elektronisk, og ad fra hans beregninger skulle lonnen ncdsttes mcd 30 %, hvilket han fortalte nog

le af omdelerne, Han sagde dog samtidig, at han ikke kunne forestille sig, at det yule ende scidan

Der var ikke arbejdsned1ggelser i anledning af denne omlgning. Han blev ikke dengang beskyldt

for at have 1kket oplysninger fra prislisten, men fik i stedet en undskyldning for at have modtaget

forkert materiale.

Der har vret mange faglige sager hos BS Distribution ApS og hos de tidligere distributorer pci

Norrebro, Der er genereit mange sager. fordi lonsystemet er kompliceret. Det er svrt som bud at

gennemskue sin Ion, og der er mange udlndinge blandt budene, sci han buyer tit kontaktet af bude

pci denne og andre virksomheder om lonsporgsmAl, Han er via sin deltagelse som forbundets repue

sentant i Beregningsudvalget med hi at opmcile rater og afgore stridigheder om aflønning. Det er en

presset branche, sci der er enten en tidskamp eller en lonkamp, hvilket giver mange faglige sager.

Hans hidtidige samarbejde med ledelsen i BS Distribution ApS har vret praget af stor vilje til at

lose problemerne trods de mange faglige kampe, Han kan ikke se nogen grund til, at samarbejdet

ikke skulle kunne fortsartte. Der har ikke vret uro blandt kollegerne i aniedning af hans afskedi

gelse, og han har sagt til dem, der har spurgt til sagen, at den skal afgøres fagretligt.

jyrIe har forkiaret bl,a., at han tidligere har arbejdet som distributør i Bladkompagniet og

har varet direktor for BS Distribution ApS, siden seiskabets oprettelse i forbindelse med udlicite

ringen af distributionen i 2002,

Tillidsrepnesentanteme i virksomheden har anmodet om at fci udleveret prislister, sci de kan kontrol’

lere, om virksomhedens lonreguleringer sker i overensstemmelse med overenskomsten. Prislisteme

blev forste gang udleveret i 2009, men virksomheden er ikke forpligtet hertil. Prislisterne indehol

der vitale data, som kan stte konkurrenter i stand til at udregne priser og dermed underbyde dem,

ligesom Bladkompagniet vii kunne se omkostningsniveauet i virksomheden. Derfor biev tillidsre

prsentanteme ved udievering heraf bedt om at underskrive en fortro1ighedserk1ring. Pci et tids
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punke korn en on deler med oplysninger, som den págaidende kun kunne h.ave fra prislisten. De.t

fandt han mcgee ubehagelige, og han indkaidte derfor tihidsreprsentanteme til et møde, hvor han

gjorde dem klart, at det var fiildstndig uacceptabelt, at sddanne oplysninger slap ud, Han spurgte,

om de havde lkket oplysninger, hvad de bengtede, men han sagde, at han i fremtiden overhove

det ikke vile acceptere udlevering af fortrolige oplysninger, som ti11idsreprsentanterne kom i

besiddelse af i krafi af deres hverv, Dc underskrev en fortroIighedserklaring i forhengelse af mødet,

og ban undersliegede, at han forventede, at de nu havde forstäet, at fortrolige oplysninger skulle

behandles forerolige. Han har ikke for 2009 oplevede tilsvarende problemer.

Formâlet med distriktsom1gninger er ved effektivisering at opnâ en reduktion i de faste omkost

finger, Samtidig fAr man revurderet priserne for distrikterne ved f,eks, dobbeitleveringer og post

kasseleveringer. Der er derfor stor risiko for, at omdelere mA opsiges eller tAle lonnedgang i forbin

delse med distriktsomlgninger.

Den mappe, som fik udleveret den 7. august 2012, indeholdt virksomhedens oplg til for-

handling med ti11idsreprsentanterne om de pAtnkte distriktsomIgninger pA Frederiksberg i form

af prislister, gadelister. kort og ABO-lister, Mappen biev tillige sendt elektronisk som en pdf-fli den

8. august 2012. ABO-listerne indeholder personfolsomme oplysninger om, hvad de enkelte hus

stande abonnerer pA. Hver omdeler har en LIGA-liste, som indeholder de samme oplysninger, men

kun for den enkelte omdelers distrikt. Oplysningerne i en sAdan mappe er helt naturligt fortrolige,

og derfor var der ikke nogen fortrolighedserkhering ved udlevering af det tilsvarende materiale i

forbindelse med omhegningen af distrikterne pA Norrebro. Ved distriktsom1gninger udarbejder

administrationen kort over garnie og nyc distrikter, som tillidsreprmsentanter kan se pA kontoret.

Det sA

______

i forbindelse med Norrebro-omlgningen. Virksomheden har fAct udvikiet et system

til at udarbejde disse kort, sA man kan sammenligne de enkeite omdeleres gamle og nyc distrikter,

tidsforhrug my. vile endvidere have kunnet fA alle nodvendige oplysninger fra Ole Ander

sen.

Der var i deC udleverede materiale vedrorende Frederiksberg-omlgningen ikke taget stilling til,

hvordan distrikterne skulle fordeles mellem omdelerne. I farste omgang skal forhandlingen bruges

til at fA afklaret, om der er oplagee feji i beregningerne, distrikteme osv. NAr disse generelle forhold

er pA plads, buyer omlargningeme varsiet over for den enkelte omdeler, idet man tilstrber, at di
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sirikterne sd vidt muligt ligner den pgldende omdelers tidligere distrikter, I den indledende for

handlingsfase vedrarende Norrbro-om1gningen fandt en feji, idet det ud Ira det materia

Ic, ban havde thet udleveret. s ud sam am. at der skulle ske en Ionreduktion pa 30 %. hvilket var

belt forkert. hurde ikke have saut dette til nogie afomdclerne. men i stedet have henvendt

sig dl ledelsen herom. Det var pd baggrund afdenne handeise, at der I forbindelse med materialet

vedrarende Frederiksherg-orniagningen blev indsat en fortrolighedskiausul. Han havde en klar for

vcntning orn. at 1aste tbrtrolighedserk1aringen igennem, inden han underskrev den.

f udleveret mappen om natten. fordi hans arbejdstid begyndte pa det tidspunkt. Der er data i

mappen. der er strcngt fortrolige. og hertil kommer, at hvis der gives medarbejderne et indtr k af, at

nogen far by til at kigge i manren og Igge billet md pa nyc distrikter, giver det uro blandt medar

bejderne. Det er suvenent ledelsens heslutning. hvcm der skal gá hvilke distrikier, og hvornar om

delerne skal underrettes om eventuelle andringer. Ved Norrebro-omlgningen fordelte man distrik

terne meilem de ansatte bude. men det gay en del uro, og de burde nok have foretaget afskedigelser

i stedet for. Pa Frederiksberg var det ledelsens oplg. at man i stedet burde afskedige nogle af orn

delerne. Han sagde til Ole Andersen under modet den 21. august 2012, at man tilstnebte, at de dâr

ligste medarbejdere og dem, der havde omdelerarbejdet som et bijob, matte tale reduktion eller op

siges fremfor en ligelig fordeling som pa Norrebro. Man ti1strbte dog generelt i virksomheden

ikke at foretage afskedigelser. og derfor sker distriktsom1agningerne successivt, säledes at eventuel

overfiedig arbejdskraft kan flyttes til andre ornrâder, f.eks. til Kobenhavn V og Amager. Efter af

sendelse af varsel dl omdelerne bruges varslingsperioden pa de 12 tiger til videre forhandiing om

distrikterne, herunder om fordel ingen af ruter. Det er almindeligt, at forskellige spørgsrndl em

uhensigtsmessigheder i inddeiingen af distrikter buyer parkeret i varslingsperioden og taget op

igen, nãr om1gningen er ivrksat. og omdelerne har flet en fornemmelse af, om distrikterne er

hensigtsmtessigt fastlagte og aflennes korreki. Det var hans kiare forventning, at omdelerne ikke

blev inddraget i forhandlingerne i de forste 14 dage. Det er virksomheden, der hestemmer, hvem der

skal gâ hvilke distrikter, og det er for at undgâ uro pa arbejdspladsen og indbyrdes kampe mellem

omdelerne om distrikter, at der ikke ma kore en sidebobende proces. Det er belt afgerende for hele

distriktsomigningsprocessen. han er derfor ikke i tvivl em, at var fuldtud kiar over, at ban

ikke matte vise materialet til

Da han modtog mailen fra stod ban heft uforstâende over for, at noget sadant kunne fore

komme. Han opfattede det sâledes. at mappen havde ligget fremme i afdelingen, jf formuleringen
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“var et smut tbrbi afdelingen i gãr og Ilk Iejlighed til at se, hvorledes de “nyc” Frederiksberg di

strikter kommer Iii at se ud”, frernscndte ikke rettelser til de foreslâede distrikter, men onsker

om, hvilke distrikter han genie vile have. Det var netop en situation som denne, ledeisen vile un&

gà. 1-lan er heit enig i, at pà et tidspunkt skulle have oplvsning om tildelte distrikter. men det

skuile forst ske. nr virksomheden besiuttede sig for at informere aile medarbejdernc pa en gang.

Ilk pa grund af sin henvendeise ikke de distrikter, han bad om. — skriver ofte til

ham em forskeilige forhold. Han bar fàet udleveret virksomhedens ârsrapport, sum han ligesom

andre virksomheders ârsrapporter 1gger pa budenes hjemmeside. Det er alene en service over for

ham, sá han ikke skal købe BS Distribution ApS’ ársrapport i Erhvervs og Selskabsstyrelsen.

er pa ingen made at betragte sum en tiI1idsreprsentant.

Efter at have undersogt, hvem der kunne have givet oplysningeme, og hurt Per Adsersen om

forlobet i forbindelse med udlevering af mappen taite ban med DMA og besluttede herefter at bert-

vise . Han ringede til - og kaldte ham til mode med det samme. var kiar over,

at det var alvoriigt. Han gay brevet og sagde, at de kunne tale em det bagefter, hvis det var

behov herfor. sagde bl.a, “det havde jeg ikke troct, at du turde”, hvortil ban svarede “du gay

mig ikke noget vaig”. Han har ikke talt med siden bortvisningen. Han vii ikke kunne fort

sctte sarnarbcjdet med — , for han vii aidrig kunne stole pa igen og drofie fortrolige

forhold vedrorende virksomheden og mcdarbejdere med ham. Det er sket et voidsomt tillidsbrud,

fordi han giver meget materiale til ti1lidsreprseatanteme og forventer, at materialet behandles for

troligt,

har forkiaret bi.a,, at han startede scm bud i begyndeisen af 1 990’erne og i dag ar

hejder som orndeler pa Frederiksberg. 1 2002 blev han valgt sum tiI1idsreprsentant, hvilket han var

i cirka 9 mâneder. hvorefter Ole Andersen overtog hvervet. 1-ian har fra virksomheden rnodtaget

opiagstal. arsrcgnskaber og oplysninger om nyc produkter, som normait kun buyer sendt til tillids

reprsentanterne. Han gár ud fra, at han far disse oplysninger, fordi han er meget interesseret i

virksomhedens drift, Han bar ved en lejlighed hjulpet tiilidsreprsentant Grethe Wise med at ffi

overblik over lunreguleringer. Han er aidrig selv blevet atkrvet fortrolighed omkring udleveret

materiale.



— bad ham pa et tidspunkt om hj1p til at tegne de nyc distrikter md pa kort, sdledes

at man kunne sammenligne distrikteme for og efter den pAtnkte om1gning. Dc tog i fagforenin

gen for at lave dette arbejde. Dc kiggede ftrst pa adresserne nr bans eget distrikt, og det var tan

ken, at de ugen efler skulle kigge pd de andre distrikter. Han sad ved en computer, hvor ban tegnede

streger pa kort for at fd overhlik over distriktsanidringerne. Han sd ikke andet end ABO1isten over

aktive abonnenter i omràdet. Han sd ingen pris- og onop1ysninger. Han har tidiigere anmodet her

orn, men fact at vide af at dem kan han ikke fd udleveret pa grund af en ftrtro1ighedserk1a-

ring. Han skrev mallen hi Per Adsersen for at udnytte situationen, Han fortalte ikke andre omdelere

om de pàtnkte distriktsomkegninger for i1ke at eme det, han ansà for at vre en fordel for sig

selv.

Grethe Wise bar forkiaret bl.a.. at hun er ti1iidsreprsentant og bar vret det siden 2002. Hun bar

vret ansat som omdeier i 15 ãr og arbcjder flu pa Amager. Pa orndelerkontorct bar tidligere stàet

L IGA-lister i en mappe. Hun er aidrig bievct mødt med mundtlige eller skrifthige krav om fortrolig

hed omkring distriktsoplysninger, fordi de var tiigngehge i mappen. 1 har hjulpet

hende med at stte en computer op, sâledes at hun kunne taste oplysninger fra budene om, hvornâr

de hegyndte og afsiuttede deres arbejde, og hvilke ture de gik.

Hun deltog i madet den 15. september 2011. hvor Benny Arler sagde, at der var blevet Ikket op

lysninger. Han spurgee, om dee var fra nogen afdem og sagde, at ban iki<e yule have, at der biev

hekket fortrolige lønoplysninger. Dc skuile underskrive endnu en fortroiighedserkhering, inden de

fik udleveret prislisterne igen. sâ han kunne vare sikker pa, at de heiler ikke i fremtiden yule hekke

oplysninger fra prislisten.

Ole Andersen bar forkiaret bi.a., at han har vterct till idsreprsentant pa Frederiksbcrg siden 2003. 1

begvndeisen afmodet den 15. september 2011 var Benny Arier meget vred og sagde, at sarnarhejdet

narmest var brudt sammen. Under modet faldt han dog ned igen, da de bedyrede, at det ikke var

tillidsreprsentanteme, der havde lkket oplysninger. Dc skulle skrive under pa, at de ikke yule

Ikke fortroiige og personfolsomme oplysninger i fremtiden, inden de fik udleveret prislisten.

Mappen vedrorende ombegningeme pa Frederiksberg Ilk han overdraget den 7. august 2012 af Per

Adsersen. Han nar1ste ikke kvitteringen for underskrivelscn, men det blev nvnt, at det var en
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kvittering for af materialet, Han h.ste first kvitteringen grundi.gt, da han kom hjem.

Han har ikke givet oplysninger fra mappen til andre omdelere, dels fordi han havde skrevet under

at det. var fortrolige. oplysninger; dels fordi det sagde sig se1v at oplysningeme som heihed var

fortrolige. Han deltog i forhandlinger med Benny Arler om distriktsom1agningerne den 21. august

2012. Det blev i den forbindeise nevnt, at omlagningeme kunne medfore afskedigelser. men at

man fra ledelsens side vile prove at undgâ det, Han sá nogle kort over disikterne, men han opfat

tede dem ikke som srligt detaijerede.

plErj$tegçr har forkiaret bLa., at han har arbcjdet som omdeler i 27 dr, senest i STS Distribu

tion, og er medlem af omdelerklubbens bestyrelse og valgt som farllestillidsmand, Han har aidrig

tidligere bert om, at tillidsrepr%esentanter buyer stillet over for krav om at holde materiale vedroren

de distriktsornhegninger fortroligt for andre bude, og han anser et sádant krav for en hindring for

tilIidsreprsentantens muligheder for at fore reelle forhandlinger med ledelsen. Han har som tillids

reprsentant oplevet en total distriktsom1gning og modtaget materiale herorn, som han hat dreftet

med nogle af de bererte bude.

Henrik Forebliammer har forkiaret bl.a., at han er faglig sekretar i LPSF, og at han var med til at

forhandle budoverenskomsten pa piads, inden den trâdte i kraft i 2002. Dc 14 dage, hvor et krav om

forhandling i henhold II protokollatet vedrorende abonnementsomdeling hat opsttende virkning

for omliegningen, er lavet for at undgâ uhensigtsmssige distriktsom1gninger, og det vii vre na

turligt for tillidsreprsentanten i denne fase at inddrage sine kolleger hen, Dette er baggrunden for

den fremsendte mag1ingsmndebegaring om dette spergsmAl. Der har ikke tidligere varet stillet

krav om fortrolighed vedrorende andet end prisoplysninger. NAr f.eks, almindelige gadeoplysnin

ger onskes hemmeligholdt, bet dot derfor noje specificeres og ikke ske alene ved under.skrivelse af

en generel fortrolighedserkhering. — er en meget erfaren og dygtig tillidsrepnesen

tant, og han har som sddan varret en “dyr mand” for virksomheden, fordi han bar rejst mange fagret

lige sager, som han har fact medhold i. Samarbejdet med virksomheden har dog fungeret godt, og

mange tvister er derfor blevet lest lokalt.

Peter Arler hat forkiaret bl.a., at han som distributionschef i BS Distribution ApS hat det overord

nede ansvar for driften af virksomheden. Det er ham, der hat lavet mappen og udfarrdiget den for

trolighedserkhering, som skulle underskrives. for mappen blev udleveret. Mappens indhold er ogsã



sendt til som en pdffi1. Han har ogs lavet de kort over distriktsomiagningeme.

som blev hangt op pa kontoret, Nâr virksomheden onskede at holde materialet fortroligt, var det

lerdi, man i deane indledende fase yule undgá konflikter mdllem budene om tildeling afnye distrik

ter og den deraf folgende uro pa arbejdspiadsen. Materialet vile efler hans opfattelse ogsá skulle

holdes fortroligt. seivom der ikke var underskrevet en fortroiighedserkianing, men pa grund aftid1i

gere ikager vaigte man dog at gore det helt klart. at det ikke matte udleveres til nogen. fer gik en

máned, for distriktsomiagningeme blev varsiet over for omdelerne, og herefter skal der gâ 12 uger,

for de kan iverksttes, hvilket vii ske medio november 2012.

Han deltog i medet den 15. september 2011, hvor det i meget vrede vendinger blcv omtalt. at der

var lkket oplysninger fra prislisten, og hvilke alvorlige konsekvenser dci kunne have for virksom

heden. Der biev taft generelt em. at de forhold. der blev dreftet pa til1idsreprasentantmoder, ikke

matte videregives. Der kunne ikke vare Ivivi om, at man fra ledelsens side lagde meget vgt pa

denne fortrolighed,

Per Adsersen bar forkiaret hI.a., at han er distributionsleder i BS Distribution ApS. Han udleverede

mappen til — ved arbejdstids begyndelse mellern kI. 3 og 4 om natten den 7. august

2012. Han sagde eu at han skulle underskrive en kvittering og mindede ham om at 1se

kvitteringen, for han underskrev den, hvilket _herefter gjorde. Derefter àbnede en

kuvert, scm là mdc i mappen, og Iste kopien afet brev, som var overgivet til Ole Andersen. Han

spurgte om ikke han yule 1gge mappen i et skab, men insisterede pa 1gge den i

en kckkenskuffe, Han er efterfolgende blevet kontaktet af en omdeler, scm var utilfreds med sine

nyc ruter og mente, at havde fAct urirnelige fordele.

Claus Bony bar tbrkiaret bi.a.. at han er overenskomstchefi DMA med ansvar for bl.a. dette over

enskomstomrade. Det er efter hans opfattelse indlysende. at det materiale, sorn en tillidsreprsen

tant fAr overdraget i forbindelse med omlgninger af distriktsstrukturen, skal holdes fortroligt og

ikke ma vises til kolleger, for distriktsomhegningerne er blevet varsiet. Den kan blive tale om afske

digelser, og inden det er afidaret, hvem der i givet fald skal opsiges, skal oplysninger om distrikts

endringer holdes inden for en mcgee snver kreds. 114 dages perioden, hvor man skal danne sig et

genereit indtryk afhcnsigtsmssigheden afde pàtnkte om1gninger. ma man trkke pA tillidsre

pnuseneantens egen viden og erfaring, og clet er naturligvis forskelligt. hvor meget tillidsreprsen



tanterne kan bidrage med i sádanne situatianer. Foler en tii1idsreprasentant sig svag i forbandlin

gerne ma han tale med ledelsen. inden han inddrager andre, Hensigten med protokollatet var pa

dette punkt at pracisere, at tillidsreprsentanten havde en forhandlingsret ved omlgninger af di

striktsstrukturen i modantning dl de situationer, hvor virksomheden alene onsker at tilrette tidsfor

bruget. Det har aidrig vret pa tale, at tiliidsreprsentanten skulle have ret til at inddrage sine kol

leger, før varsierne var afsendt.

apsSaiIino har trkiaret hi.a. at han er medejer af STS Distribution og tbrmand for Distributor

foreningen. Der bar ikke i hans tid i STS Distribution vret foretaget omlgninger af distriktsstruk

turen, men han yule forvente. at udlcveret materiale hoides fortroiigt over for kolleger, ligesom ban

ogsa forventer. at til1idsreprsentanterne i hans virksomhed holder den viden, som de opnár i kraft

af deres hverv, fortrolig.

Procedure

Klg bar dl stotte for sine pástande gjort gldende, at ikke bar udvist noget for

hold, der kan karakteriseres som misligholdelse, endsige grov misligholdelse. afanstte1sesforhol-

det. Det er korrekt. at underskrev en fortrolighedserk1ring vedrorende den udieve

rede mappe. men han var pa baggrund af den generelle formulering aferk1ringen, de tidligere un

derskrevne erkhringer og det forhold, at der ikke blev aflcrvet ham en fortrolighedserkiaring ved

udievering af materialet i forbindelse med distriktsomhegningerne pa Norrebro, berettiget til at gâ

ud fra, at den pâlagte fortrolighedserklaring i relation til kolleger alene omfattede mappens prisop

lysninger. Selv hvis han burde have forstâet, at det var hele mappens indhold, der skuile holdes

hemmeligi ogsa over for koileger. s er der ved videregivelsen af oplysningertil

alene tale om en banal feji, som ban straks bekiagede over for ledeisen, og som er undskyldelig.

Han handlede ikke i ond tro og havde ingen grund til at overtrde pãIgget. Han var i en forhand

iingssituation, hvor han skulle reprsentere de kolleger. som yule blive berort afdistriktsomIg

ningerne, og det vi lie uden et fortrolighedspâig have vret naturligt i denne situation at kontakte

de pdgldende, hvilket han da ogsâ har givet udtryk for tidligere over for virksomheden. Den un

derskrevne fortroiighedserklan’ing indeholdt ikke nogen klar instruks om, at gadeoplysninger ikke

matte videregives til kolleger. havde som mangerig medarbejder pa Fredcriksberg

et indgâende kendskab til distrikterne og besad ogsâ nogle edb-mssige kompetencer, som kunne
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hie1pe i forhandlingerne. Han har aidrig tidligere modtaget advarsier for ikke at

have respekterct et tavshedspã1g. og forholdet kunne ailerhuiest berettige Iii en sádan advarsel.

Der foreligger sãicdcs ikke tvingende arsager til opsigeise. og samarbejdet mel [em parterne har ikke

iidt sdan uoprettelig skade at ansatteIsesorholdet ikke vil kunne genetabicres. Subsidhert har ban

krav pa betaling af 6 mâneders ion, da en bortvisning pa dette grundlag i hvert fald ikke var beretti

get,

indklagede bar til stotte for frifindelsesphstanden gjort g1dende. at der i en forhandlingssituation

som den foreliggende naturligt pàhviler en ti1lidsreprsentant en tavshedspligt med hensyn til md

holdet af phtnkte distriktsomlgninger, eg at et yderligere pâ1g om fortrolighed burde vre

overflodigt og i hvert fald er sagligt begrundet i hensynet til omdeleme og den fornødne ro pa ar

bejdspladsen. der havde last og underskrevet fortro1ighedserkhringen, kunne ikke

vere i tvivl om. at den gjaldt alle oplysningeme i mappen. Det forhold, at der ikke havde vcret af

krevet ham en tilsvarende fortrolighedserkIring i forhindelse med omlgningerne pa Norrebro,

kan ikke føre 61, at han var herettiget til at gâ ud fra, at de pátnkte geografiske amdringer af di

strikterne i forhandlingsfasen kunne droftes med omdelere i omrädet. Ved at videregive oplysninger

fra rnappen 61 overtrâdte han fortro1ighedserk1ringen og krarnkede groft det tillids

forhold meliem ham og ledelsen. som var en forudsatning for hans anstte1se og hverv som tillids

reprsentant. kan ikke have vret i god tro om. at han kunne drofie de pâg1dende

tbrhold mcd • og der forelA ingen saglig grund til at gore det. Dc kortmssige oplys

finger kunne han have fact af virksomheden, og Ole Andersen, som ogsâ havde vret omdeler i en

del ar pa Frederiksberg, kunne have bidraget med oplysninger om de pâtamkte distriktsornhegnin

ger. Der er ikke tale om videregivelse afotTcntligt ti1gnge1ige gadeoplysninger til

men derimod en inddragelse af - i den patamkte distriktsomhgning, som flk lige prar

cis den skadcvirkning, som man onskede at undgá, nemlig at nogle omdelere skuile forsoge pa dette

tidlige stadium at pâvirke ledelsens beslutning om tildeling af distrikter pa bekostning af andre om

delere. Virksoniheden havde pd baggrund af det grove tillidsbrud ikke andet vaig end at bortvise

Under aile omstarndigheder er fortsat samarbejde ikke muiigt, og det kan derfor

ikke komme pa tale at genansartte -
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Sagens afgorclsc og begrundelsen herfor

Da der ikke har kunnet opnãs stemmefierhed blandt voldgiftsdommerne, skal sagen afgøres af op

manden. der udtaler fo1cnde:

Bortvsningen af fa11cstiI1idsreprasentant var i henhold dl bortvisningsskriveisen

begrundet i. at han havde lkket fortroligt materiale vedrorende en kommende orn1gning af di

striktsstrukturen pa Frederiksberg dl en af orndelerne i omrádet, Opmanden finder ikke grundiag

for at antage. at varetageise af sine arbejdsopgaver som (flles)tiI1idsreprsentant

i ovrigt indgik i ledelsens beslutning orn at bortvise ham.

havde red udievering af en mappe med oplysninger om de pàtnkte distriktsom

lgninger underskrevet en erklring som kvittering deis for modtagelsen afnrrnere specificeret

materiale, der var indeholdt i mappen, dels for at det udleverede materiale yule blive behandlet for

troligt, Efier erkiteringens indhold finder opmanden, at ikke kunne vre i tvivl om,

at han ved sin underskrift pa kvitteringen forpligtede sig til ikke at videregive oplysninger om md

holdet af den pàtnkte distriktsomigning til udenforstáende, herunder til sorn var

omdeler pa Frederiksberg uden serlige tillidshverv.

Ft pdlg om en sâdan tavshedspligt var sagligt begrundet i virksornhedens onske om at informere

alIe medarbejdere samtidig ved udsendelse af varslingsskrivelser for ikke at skabe unødig uro

blandt medarbejderne i denne indledende tbrhandlingsfase, hvilket efter bevisforel

sen. herunder forkiaringen fra Ole Andersen og - bemerkning i sin mail til ledelscn

om, at han ikke havde fortalt noget dl andre bude, matte vre bekendt med.

Opmanden finder det mod virksomhedens bengtelse ikke godtgjort, at BS Distribution ApS tidli

gere havde accepteret, at delte oplysninger med nogle af de berorte bude i den md

ledende forhandlingsfase, Det bemrkes herved, at bemrkning i mail af 27,

marts 2012 om droftelser af distriktsstrukturen med omdelenie vedrørte en situation, hvor varsiings

skrivelser var frcmsendt iii omdelerne.
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Opmanden iagger herefter iii grand. at bevidst tilsidesatte ledelsens pa!ag orn ikke

at videregive opiysninger om den pdtamkte distriktsorn1agning, da ban delte sin viden herorn med

Det af oplyste om hans formAl mcd pA dette tidspunkt at inddrage

herettigede ham ikke dl uden accept fra virksomhedens ledelse og i strid med fortrolighedserki

rineen at videregive oplvsninger til j om den pAtnkte distriktsomIgning.

PA denne baggrund finder opmanden ikke grundlag for at tilsidestte virksomhedens vurdering.

hvorefter det fandtes tvingende nudvendigt at opsige Efler karakteren af den hegA

ede handling og de trods alt begrnsede skadevirkninger var en bortvisning i den pAgIdende situa

tion dog ikke berettiget.

Herefter tages LPSF’s subsidire pAstand dl folge, dog sAledes at der hen skal modregnes eventuelt

udbetalt feriegodtgorelse i opsigelsesperioden.

Thi bestemmes:

BS Distribution ApS skal betale erstatning for manglende opsigelsesvarsel svarende til 6 mAneders

løn, dog med fradrag af eventuel betaling af feriegodtgorelse i opsigeisesperioden, med tillg af

procesrente fra den 23. august 2012, til betaling sker.

Belobet skal betales inden 14 dage fra den 30. oktober 2012.

Hver part skal bere egne omkostninger og betale halvdeien af opmandens honorar.

Frederiksberg, der30, oktober 2012
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