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Emne: Re: Noen av lbudene for 2008
Fra: "Heidi Dammann" <turidheidi@tele2.no>
Dato: 26.09.2009 14:11
Til: "Villmarksleiren" <ﬁrma@villmarken.no>
Hei Rein.
Jeg venter fortsatt på at du sender meg oversikt over alkohol beholdningen som du
oppbevarer hos deg. Dette har jeg bedt om for lenge siden. du sa du skulle gjøre det så
snart jeg hadde talt opp mineralvannsbeholdningen etter opplegget til Øystein. Det gjorde
jeg og trakk det fra på listen over mineralvannet du ba mneg kjøpe til det neste
arrangementet.
Det er også viktig at du ikke sier til firmaer og andre at leiren har en hvilepause fremover.
Jeg vil få hjelp av noen som kan skrive anbudene og gjøre den jobben du har gjort til nå
slik at det fortsatt vil være inntekt på leiren fremover.
Som jeg har sagt til deg tidligere ønsker jeg ikke at leiren blir nedlagt. Det er viktig at
leiren ikke mister kundegrunnlaget sitt.
Som jeg har sagt til deg tidligere vil fakturaen til Øystein blir skrevet og sendt så snart du
har vist meg hvordan det skal gjøres.
Hvis du viser meg dette kan jeg også sende fakturaen til Expert som var i leiren sist. Det
var jo jeg som var på det arrangementet.
Hilsen Heidi

----- Original Message ----From: Villmarksleiren
To: 'Heidi Dammann'
Sent: Monday, September 21, 2009 11:28 PM
Subject: RE: Noen av tilbudene for 2008

Hei.
Det skal du få.
Li) rart at du ikke svarer på noen av spørsmålene mine jeg sender på mail eller sms. Det er vik ge spørsmål.
Hva skjer i forsikringssaken? Det er mye penger det dreier seg om! Du har få) alle mappene.
Har du betalt de lederne som har sendt faktura på mail?
Husk momsen.
Har du telt opp vekslekassa?
Hva skjer med fakturaen du skal sende Øystein? Du sa du skulle oversende det l meg. Har ikke få)
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Re: Veldig viktig

1 av 3

Emne: Re: Veldig vik g
Fra: "Villmarksleiren" <ﬁrma@villmarken.no>
Dato: 04.12.2009 18:57
Til: "Rein Dammann" <reindam@bluezone.no>
Hei Rein.
Jeg har sagt til deg at jeg ønsker å drive leiren videre. Du har ingen rett til å gå til
skogeier uten mitt samtykke.
Hvis du alt har snakket med skogeier vil jeg vite det!!!
Telefon, mail og alt som har med leiren skal oppretteholdes. Du har heller ingen rett til å
legge ned noe av dette uten mitt samtykke.
Avtalene du har gjort med kundene og fakturaer som jeg har bedt om de siste årene har
du nektet systematisk å gi meg. Hadde du ikke hatt noe å skjule burde ikke dette vært
noe problem å vise meg. Jeg venter fortsatt på å få alle disse dokumentene som jeg har
krav på.
Så snart du har oversendt meg disse dokumentene kan vi møtes hos advokat og
bestemme hva som skjer videre.
Du har forhindret meg i å leie inn fagpersonell som kunne gjøre din del av jobben slik at
leirdriften kunne vært opprettholdt. D.v.s. at du forhindrer meg i inntekt. Samtidig som
leiren ikke har fått inn penger til vedslikehold og betaling av utgifter. Hadde ikke du gjort
dette ville leiren på denne tiden hatt en masse julebord.
Avtalen var i utgangspunktet at hvis en av oss skulle ønske å ikke jobbe i leiren lenger,
skulle den andre få et år til å bestemme hva vedkommende ønsket å gjøre. I mellomtiden
skulle leirdriften fungere som normalt. Dette avtalte vi den gang du tok ut separasjon.
Ang. fakturaen til Øystein som du sendte bak min rygg, har jeg ennå ikke fått sett. Da jeg,
under vår siste telefonsamtale, ba deg om å sende meg kopi av den, da lo du bare og
svarte; "He,he Hvorfor skal jeg behøve å vise deg den". Jeg har krav på dette når vi
driver et ANS.
Det er slutt på å prøve å nekte meg innsyn ved å trenere og holde tilbake det jeg har krav
på. Se Norges lover §2-27 i selskapsloven.
Hilsen Heidi
-

---- Original Message ----From: Rein Dammann
To: 'Heidi Dammann' ; 'Villmarksleiren'
Cc: reindam@bluezone.no
Sent: Thursday, December 03, 2009 3:36 PM
Subject: Veldig viktig
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