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Jeg er direktør i en mindre virksomhed. På 
grund af nedskæringer afholdt jeg sidste år 
møde med fem ansatte om nedgang i deres 
løn.

En af medarbejderne blev meget ophidset og 
smadrede bl.a. en kontorstol i arrigskab. Han 
blev sendt hjem midlertidigt.

Efterfølgende viste det sig, at han havde opta-
get mødet uden min eller de øvrige deltageres 
viden. Han blev opsagt kort derefter pga. ned-
skæringerne. Nu overvejer jeg, om jeg kunne ha-
ve bortvist ham og sparet mere. Var det nok til 
en bortvisning?

Svar
Medarbejdere kan bortvises, hvis vedkommen-
de “væsentligt har misligholdt” ansættelsesfor-
holdet. Det vil altid være en konkret vurdering.

Der kan f.eks. være tale om væsentlig mislig-
holdelse, hvis medarbejderen udebliver fra ar-
bejde uden gyldig grund, hvis medarbejderen 
snyder med sine timesedler, hvis medarbejderen 
stjæler fra arbejdsgiver, eller hvis medarbejderen 
på anden måde handler illoyalt, hvilket kunne 
være ved at udtale sig kritisk om virksomheden 
eller ledelsen og tilstrækkeligt groft til en bre-
dere kreds.

En type tilfælde, hvor bortvisning er beretti-
get, er, hvis medarbejderen overtræder straffelo-
ven i forbindelse med sit arbejde, f.eks. ved at ud-
øve ulovlig tvang eller stjæle fra arbejdsgiveren.

Der er mange ting, som kan begrunde en bort-
visning, men det er fastslået i praksis, at der altid 
skal være en vis grad af skyld hos medarbejde-
ren. Når man skal vurdere, om medarbejderen 
har udvist en tilstrækkelig grad af skyld, må man 
vurdere, om medarbejderen burde have vidst, at 
den pågældende adfærd ikke ville blive accepte-
ret af ledelsen.

Der er en dom i en sag, hvor en medarbejder 
havde aflyttet samtaler med ledelsen. Ledelsen 
bortviste ham på grund af hans opførsel over for 
ledelsen og bortviste ham så igen senere, da lyd-
optagelsen blev fremlagt som forsvar mod bort-
visningen.

Det blev fastslået, at hans ophidsede opførsel 
over for ledelsen ikke var nok, men lydoptagel-
sen udgjorde en væsentlig misligholdelse af an-
sættelsesforholdets loyalitetsprincip og kunne 
derfor begrunde en bortvisning. Det kunne lig-
ne dit tilfælde.

Det anbefales dog at få konkrete situationer 
som disse vurderet af en advokat, inden man 
bortviser en medarbejder. Desuden er det vig-
tigt at huske, at bortvisning skal ske meget hur-
tigt efter forseelsen.

regler for  
bortvisning af  
medarbejder

ErhvErvsrEtlig brEvkassE

advokaterne Jannik Haahr antonsen (t.v.) og lars 
langhoff svarer på erhvervsretlige spørgsmål, der kan 
sendes til Codex advokater, Vitus berings Plads 5, 8700 
Horsens. Helst bør man dog benytte jha@codexlaw.dk.

veJnavne
anne birch bech-larsen 
abl@hsfo.dk

HorSenS: Den Horsens-fødte 
langdistancesvømmer Jen-
ny Kammersgaard, der blev 
kendt for bl.a. at svømme de 
18 km fra Snaptun til Hor-
sens i 1936 og senere bl.a. 
svømmede over den engel-
ske kanal og fra Gedser til 
Warnemünde, får opkaldt 
en vej efter sig. 

Det står klart, efter politi-
kerne i plan- og miljøudval-
get tirsdag besluttede, at en 
ny vej på nordhavnen skal 
bære svømmerens navn. 

To øvrige veje i området 
skal hedde Nordøstpassagen 
og Beringsstrædet. 

Det er endnu ikke beslut-
tet, præcist hvilket navn ve-
jen, der skal opkaldes efter 
Jenny Kammersgaard, får. 

På forhånd var der lagt op 
til, at politikerne i plan- og 
miljøudvalget skulle væl-
ge mellem et af to temaer - 
nemlig "Vitus Bering" eller 
"markante kvinder af natio-
nal eller lokal betydning".

Men valget faldt altså på en 
kombination af de to temaer.

- Lad os sige, at der er tale 
om et politisk kompromis 
efter en god og lang snak, 
siger udvalgsformand Mar-
tin Ravn (V), der ikke lægger 
skjul på, at han hellere havde 

set, at der var blevet valgt et 
fælles tema for vejnavnene. 
Og allerhelst skulle temaet 
have været Vitus Bering.

- Jeg vil gerne have mere 
Bering på havnen. Men det 
mener jeg stadig, vi har mu-
lighed for at få. Der skal for-
håbentlig bygges både et ho-
tel og et havnebad, der kan få 
navne med Vitus Bering-te-
ma. Og så er der jo også he-
le sydhavnen, siger Martin 
Ravn.

Og den linje følger den 
konservative Esben Hede-
ager, der også har plads i 
plan- og miljøudvalget og er 
formand for Vitus Bering-ko-
miteen, der skal være med til 
at synliggøre byens stolte søn 
i bybilledet.

- Jeg synes, det er ærgerligt, 
at vi ikke griber muligheden 
for tre Vitus Bering-navne på 
havnen. 

- Men når det er sagt, så er 
det stort, at vi har fået to - go-
de - navne med. Det giver en 
god sammenhæng med den 
kommende Vitus Bering-sta-
tue og det maritime miljø på 
havnen, siger han.

Stærke kvinder skal hædres
Socialdemokraten Niels Pe-
ter Bøgballe er meget glad for 
og stolt over, at Jenny Kam-
mersgaard nu får en vej op-
kaldt efter sig.

- Hun var et forbillede den-
gang, og det er oplagt at op-

kalde den vej, der kommer 
til at gå ved det måske kom-
mende havnebad, efter hen-
de, siger han.

Han understreger, at han 
gerne ville have haft flere 
kvindenavne på havnen.

- Det er et stort fokuspunkt 
for os, at vi skal være bedre 
til at fremhæve og hædre de 
dygtige og stærke kvinder, vi 
har haft i Horsens. 

- Derfor havde jeg gerne 
set, at vi havde opkaldt alle 
de tre veje efter lokale kvin-
der. Men vi endte med et 
kompromis. Og vi havde en 
god snak i udvalget, som gør 
mig tryg ved, at det er kvin-
devejen, vi kommer til at gå 
i flere af de fremtidige bolig-

områder, siger han.
Martin Ravn understreger 

også, at han er godt tilfreds 
med, at valget faldt på Jenny 
Kammersgaard, når det ikke 
kunne blive til et helt Bering-
tema.

- Hun havde jo i høj grad 
noget med vand at gøre, og 
vejen, der får hendes navn, 
kommer til at ligge ved det 
kommende havnebad. Der-
for passer det faktisk meget 
godt, siger han og tilføjer, at 
kommunen har skrevet ind 
i sin politik for navngivning 
af nye veje, at der skal flere 
kvindenavne til veje.

- Og den del er vi med på. 
Det kommer vi til at kigge på 
i kommende boligområder.

Svømmer hædres 
med vej på havnen
Tre nye vejnavne på nordhavnen blev et kompromis. Politikerne i plan- og 
miljøudvalget kunne ikke blive enige om at vælge et enkelt tema til vejene.

det er den røde vej på kortet, der skal have navn efter langdistancesvømmeren Jenny kammersgaard. Vejen er ny og kommer 
til at gå øst-vest på den vestlige del af nordhavnen med en afstikker mod nord, der rammer strandpromenaden. den grønne vej 
skal hedde nordøstpassagen, og den kommer til at gå fra strandpromenaden ca. over for Prip buus Vej og mod syd. Her rammer 
den den nuværende Jens Hjernøes Vej og fortsætter som den. det betyder, at bl.a.  det nye byggeri Havnefronten får adresse på 
nordøstpassagen. den sidste vej - den blå - skal hedde beringsstrædet. det er den nuværende Frederik Winthers Vej.  
Tegning: Horsens kommune

Jenny kammersgaard i 1936, da hun netop er kommet i land 
efter at have svømmet fra langeland til korsør. det gjorde hende 
til æresmedlem i Horsens svømme og Gymnastik Forening.  
Foto fra Horsens Idrætsarkiv
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 zDet er to veje på 
nordhavnen, der bliver til tre 
nye veje, som skal have nye 
navne. I dag hedder vejene 
Frederik Winthers Vej og 
Jens Hjernøes Vej. De navne 
kastes nu i skraldespanden, 
når der etableres nye 
vejføringer.

 zPolitikerne i plan- og 
miljøudvalget har valgt at 
opkalde de tre nye veje efter 
to temaer: Vitus Bering og 
markante kvinder af lokal 
betydning:

 zNordøstpassagen (en stor 
del af den nuværende Jens 
Hjernøes Vej): Betegnelsen 
for den sørute gennem 
ishavet, som Horsens-fødte 
Vitus Bering sejlede med 
sin ekspedition i 1728, da 
han under Peter den Store 
forsøgte at finde ud af, 
om Sibirien og Alaska var 
landfaste.

 zBeringsstrædet (den 
nuværende Frederik 
Winthers Vej): Det stræde, 
der skiller Sibirien fra 
Alaska. Strædet har 
navn efter Vitus Bering, 
som krydsede strædet 
i forbindelse med sin 
ekspedition i 1728. 
Beringsstrædet er 82 km 
bredt på det smalleste sted 
og op mod 50 meter dybt.

 zBeringstrædet - 
Wikipedia, den frie 
encyklopædi

 zJenny Kammersgaard 
(får opkaldt en ny vej, 
som kommer til at gå øst/
vest på den vestlige del af 
havnen): Hun var især kendt 
som langdistancesvømmer 
og svømmede i 1936 de 
18 km fra Snaptun til 
Horsens. Senere svømmede 
hun over Kattegat, Den 
engelske Kanal, fra Læsø 
til Frederikshavn og 75 
km i Gudenåen. I 1938 
svømmede hun fra Gedser 
til Warnemünde. På grund af 
strømforhold endte turen 
med at blive 110 km, og det 
er stadig længderekord 
for dansk svømning. Jenny 
Kammersgaard blev født 
i Horsens i 1918 og døde i 
1997 i København.

KILDer: HorSeNS KommuNe oG 
WIKIPeDIA

 

Fakta
Nye vejNavNe 

CC   
Jeg kommer til at 
kæmpe for at vitus 
bering bliver mere 
fremtrædende i byen 
- bl.a. i vejnavnene, 
men det er klart, at 
der skal en diskussion 
til.
Martin ravn (v), FMd. plan- og 
Miljøudvalget

Rejsegilde
ingeborg d. Faurholt 
idf@hsfo.dk

HoRseNs: Udvidelsen af Volas 
armaturfabrik mellem Chr. 
Nielsens Vej og Vejlevej går 
helt efter plan.

Det fortæller adm. direk-
tør Johannes Saugbjerg, som 
torsdag kunne fejre rejsegil-
de på byggeriet af en ny mon-
tagehal - en udvidelse på ca. 
5500 kvm.

Foruden håndværkere, 
entreprenører og andre in-
volverede byggefolk var alle 
virksomhedens ca. 240 med-
arbejdere inviteret til gilde.

- Der var stor interesse for 
at se byggeriet, sagde adm. 
direktør Johannes Saugbjerg 
umiddelbart efter rejsegildet.

- Det er jo normalt spærret 
af, fordi det er en byggeplads, 
så for mange medarbejdere 
var det første gang, de havde 
mulighed for at se det, forkla-
rede han.

Der var taler og pølser, som 

det hører sig til ved et rejse-
gilde, men der var også kage.

- Vores kantine havde sør-
get for at lave kage efter en 
model af bygningen, fortæl-
ler Johannes Saugbjerg.

Han forventer, at første 
etape af den ny montagehal 
er færdig 1. januar og resten 1. 
april 2019. Herefter venter ar-
bejdet med at flytte rundt på 
fabrikken, hvor montage- og 
forsendelses-afdelingen skal 
rykke ind i de nye rammer, 
så produktionen dermed får 
mere plads i de eksisterende 
rammer.

Vola, som i år fylder 50 år, 
sælger armaturer som al-
drig før og er dermed udfor-
dret på pladsen. Det har fået 
virksomheden til at investere 
i nærheden af 100 millioner 
kroner i udvidelsen.

Omsætningen har rundet 
400 millioner kroner. 80 pro-
cent eksporteres, men pro-
duktionen er og bliver i Hor-
sens, har Johannes Saugbjerg 
bedyret over for Horsens Fol-
keblad.

5500 kvm  
har rejst sig:  
Vola inviterede 
til rejsegilde
Armaturproducenten Vola har i 
år fejret 50-års jubilæum. Torsdag 
kunne virksomheden også fejre 
rejsegilde på gigantisk udvidelse.

udvidelsen ligger i forlængelse af den eksisterende fabrik, så 
vola får nu 250 meter facade ud mod vejlevej. privatfoto

vola-kantinen sørgede for kage, som er en tro model af det 
færdige byggeri. privatfoto

PERNILLE CORYDON MARKBERG
PLISSÉ SPÆNDER DECADENT

OH! BYKOPENHAGEN FUR CLEAN
TASKER FRABECKSÖNDERGAARD
LEE JEANS VILA SAINT TROPEZ
SAMSØE SAMSØE BASIC FIVEUNITS
SISSEL EDELBO SECOND FEMALE

M.FL.

Tilbuddet gælder fra
fredag 9 - lørdag 17. november

Gælder ikke på bahne.dk og i forvejen nedsatte varer.
Rabatten fratrækkes ved kassen


