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Boligadministratorerne vinder injuriesag over DR  

Østre Landsret har i dag afsagt dom 

om, at beskyldningerne mod Boligad-

ministratorerne A/S, i programmet 

KONTANT den 15/9 2009 var ubeføje-

de, og har straffet Kåre Quist m.fl. for 

derved at have fremsat injurier i strid 

med straffeloven. 

 

Tilbage i 2009 bragte DR KONTANT 

en udsendelse hvor blandt andre 

Boligadministratorerne A/S blev be-

skyldt for uredelighed i forbindelse med 

stiftelsen af en andelsboligforening i 

København NV. Flere af DR's kilder til 

historien var konkurrenter til Boligad-

ministratorerne A/S, DR søgte ikke 

pålidelige og præcise informationer, og 

fulgte herved ikke god journalistisk etik.  

  

Vi prøvede efter udsendelsen uden 

held, at få DR i tale, og vi så derfor 

ikke anden mulighed end at udtage 

stævning for injurier. DR KONTANT 

erkendte ganske vist i efterfølgende 

udsendelse, at de havde taget fejl af 

stiftelseshonoraret, men den indrøm-

melse fandt vi langt fra tilstrækkelig.  

 

Vi ønskede med retssagen, at få fast-

slået, at vi ikke havde handlet kritisa-

belt. Vi er opmærksomme på, at den 

konkrete sag for mange af vores kund-

er kan forekomme uinteressant, men 

den fremsatte kritik var så udokumen-

teret og usaglig, at vi så os nødsaget til 

at redegøre for forløbet set fra vores 

side.  

 

Hos Boligadministratorerne værner vi 

meget om vores uvildighed, hvorfor DR 

KONTANTs påstande ramte særlig 

hårdt. Vi er ejendomsadministratorer, 

og vi skal varetage foreningernes drift i 

samarbejde med foreningernes besty-
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relser. I den forbindelse er det vigtigt, 

at der er tillid mellem parterne og det 

er derfor afgørende, at der hverken af 

konkurrenter eller DR kan skabes tvivl 

om vores hæderlighed. 

 

Der er nu langt om længe faldet lands-

retsdom i injuriesagen, og vi fik med-

hold i de væsentligste elementer i 

sagen. Vi betragter dommen som et 

punktum, vi er glade for den og kan nu 

endelig lægge sagen bag os. 

 

Dommen kan findes via dette link. 

 

Yderligere oplysninger om sagen kan 

fås ved henvendelse til: 

 

Allan Rigelsø Ole Ostenfeld 

Mail: ar@boadm.dk oo@boadm.dk 

Tlf.: 33 38 11 14 33 38 11 15 

 

 

 

Boligadministratorerne A/S, 

Den 12. maj 2014 

 

http://www.domstol.dk/oestrelandsret/nyheder/domsresumeer/Pages/DRjournalisterfraprogrammetKontantdoemtiinjuriesag.aspx
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