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25. april 2019 

cc. bestyrelsen i KU 

LEJEKONTRAKT FOR VENDSYSSELVEJ 39, 2720 VANLØSE 

Vi skal jeg hermed rette henvendelse til Dem, idet De er bestyrelsesmedlem i Københavns Universitets 
Boligfond af 2008. 

Det kan konstateres, at De i 2016 var medvirkende til, at der blev indgået en erhvervslejekontrakt mellem 
fonden som lejer og Consort Bokxen ApS som udlejer. Det var bestyrelsens og den daværende direktør, 
Charlotte Simonsens, specifikke ønske, og kutyme i Boligfonden, at lejekontrakten blev indgået som en 
erhvervslejekontraktog ikke en boliglejekontrakt. 

Efterfølgende har Boligfonden gjort gældende, at lejemålet skal behandles som en boliglejekontrakt - til 
trods for, at det var bestyrelsens eget ønske, at kontrakten blev indgået som en erhvervslejekontrakt. 
Spørgsmålet er nu blevet behandlet både i Huslejenævnet og i Ankenævnet, ligesom sagen har været be
handlet ved retten på Frederiksberg. Retten nåede imidlertid frem til, at kontrakten skulle behandles som 
en boliglejekontrakt. Herudover kan det oplyses, at sagen nu af Boligfonden er indbragt for Østre Landsret 
idet, lejekontrakten blev ophævet som følge af Boligfondens væsentlig misligholdelse af lejeforholdet. 

Jeg skal derfor bemærke, at vi som udlejer agter at gøre Dem ansvarlig for det tab, vi måtte lide som følge 
af, at De som bestyrelsesmedlem dels har opfordret til at indgå en efter Deres opfattelse ulovlig lejekon
trakt, og dels at de medvirker til, at Boligfonden herefter bestrider kontrakten - alene med det formål at 
opnå en berigelse. 

Vi vil anmode Dem om at indgå en sædvanlig suspensionsaftale, idet sagen nu er anket, hvorved vi forbe
holder os at gøre ethvert krav som følge heraf gældende mod Dem. Suspensions- og forældelsesaftalen er 
vedlagt her, idet vi anmoder om hurtigst muligt at modtage en underskrevet kopi retur. 

Tiltrædes suspensionsaftalen ikke forbeholdes det, at påbegynde retsforfølgning mod Dem uden yderligere 
varsel. 

Adm. Direktør 



SUSPENSIONSAFTALE 

Mellem 
Erik Bisgaard-Madsen 
Chr. VII's Alle 9 
Søllerød 
2840 Holte 

Og 
Consort Bokxen ApS 
Scherfigsvej 10 
2100 København Ø 
CVR.nr. 34 05 95 27 

er der den 25, april 2019 indgået nærværende aftale om suspension af forældelsesfristen og eventuelle 
frister for passivitet for ethvert økonomisk krav, som Consort Bokxen ApS måtte have mod Erik Bisgaard
Madsen. 

Suspensionsaftalen er indgået på baggrund af Erik Bisgaard-Madsens eventuelle ansvar som bestyrelses
medlem i Københavns Universitets Boligfond af 2008 herunder det eventuelle ansvar for de beslutninger 
som bestyrelsen traf i forbindelse med Fondens indgåelse af lejekontrakten for Vendsysselvej 39, 2720 
Vanløse med Consort Bokxen ApS herunder beslutningen om, at lejekontrakten skulle indgås som en er
hvervslejekontrakt, Københavns Universitets Boligfond af 2008's efterfølgende anfægtelse af lejeaftalens 
gyldighed, indbringelse for retten m.v. 

Retssagen blev anlagt ved Retten på Frederiksberg den 9. juli 2018 og anket til Østre Landsret den 5. marts 
2019 og vedrører bl.a. Fondens krav om, at den indgåede lejekontrakt skal behandles som en boliglejekon-
trakt, hvorved lejeloven og ikke erhvervslejeloven bør finde anvendelse for kontraktforholdet. " 

Det er på tidspunktet for indgåelse af nærværende suspensionsaftale ikke afklaret, hvad de nærmere kon
sekvenser af ovenstående sag er og i hvilket omfang Consort Bokxen ApS vil have afledte krav mod Erik 
Bisgaard-Madsen. 

Forældelsesfristen er således suspenderet mellem parterne i overensstemmelse med ovenstående fra dato
en for indgåelse af nærværende suspensionsaftale og på ubestemt tid. 

Aftalen kan skriftligt opsiges af begge parter med 3 måneders varsel. 

Dato: Dato: 

Erik Bisgaard-Madsen Consort Bokxen ApS 


