
UDSKRIFT 
af 

Arbejdsrettens dom af 12.februar  2008 

  

 Sag nr. A2006.737: 

Landsorganisationen i Danmark 
for 
Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund 
(advokat Jørgen Rønnow Bruun)  

mod 
  

Kjær Gruppen ApS 
Karetmagervej 21 a 
7000 Fredericia 
(advokat Phillipp Quedens) 

  

Sag nr. A2007.611: 

Landsorganisationen i Danmark 
for 
Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund 
(advokat Jørgen Rønnow Bruun)  

mod 

Frisør Hos Peter ApS 
Søledsvej 1 
4684 Holmegaard 
(advokat Phillipp Quedens) 

  

Sag nr. A2006.979: 

Landsorganisationen i Danmark 
for 
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Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund 
(advokat Jørgen Rønnow Bruun)  

mod  

Dansk Arbejdsgiverforening 
for 
SAMA/Danmarks Frisørmesterforening 

for 

Frisør Stender 
v/frisørmester Malene Mietke 
Glostrup Storcenter 110 
2600 Glostrup  
(advokat Tine B. Skyum) 

  

Sag nr. A2006.980: 

Landsorganisationen i Danmark 
For 
Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund 
(advokat Jørgen Rønnow Bruun)  

mod 

Dansk Arbejdsgiverforening 
for  
SAMA/Danmarks Frisørmesterforening 

for 

Salon Stender 
v/frisørmester John Stender II ApS 
(advokat Tine B. Skyum) 

 

Dommere: Henrik Marstrand Dahl, Oluf Engell, Knud Erik Linius, Tove Møller Petersen, Jens 
Pors, og Nicolai Westergaard og Niels Waage (retsformand).  

 

Sagerne drejer sig om, hvorvidt en række frisørvirksomheder har opfordret deres ansatte til at ud-
melde sig af Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund og derved har udvist organisationsfjendtlig ad-
færd. 
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Påstande 

  

Klager, Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, har i samtlige 
sager nedlagt følgende påstand: 

  

Den indklagede virksomhed skal for brud på hovedaftalens § 1 om organisationsfjendtlig virksom-
hed betale en efter Arbejdsrettens skøn fastsat alvorlig bod. 

  

De indklagede virksomheder, Kjær Gruppen ApS og Frisør Hos Peter ApS, har nedlagt påstand om 
frifindelse.  

  

Dansk Arbejdsgiverforening for SAMA/Danmarks Frisørmesterforening for den  

indklagede virksomhed, Frisør Stender v/frisør Malene Mietke, har taget bekræftende til genmæle 
for så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt virksomheden har begået brud på hovedaftalens § 1 om 
organisationsfjendtlig virksomhed, men har nedlagt påstand om bortfald af bod.  

  

Dansk Arbejdsgiverforening for SAMA/Danmarks Frisørmesterforening for den indklagede virk-
somhed, Frisør Stender v/Frisørmester John Stender II ApS, har nedlagt påstand om frifindelse, 
subsidiært bortfald af bod. 

  

  

Sagsfremstilling 

  

Sagernes omstændigheder 

  

 Sag nr. A2006.737 

  



 4

I en udateret skrivelse, som Kjær Gruppen udsendte til sine medarbejdere i løbet af 1. halvår af 
2007, hedder det bl.a.: 

  

”Som du sikkert ved tabte fagforeningerne i Danmark retssagen vedr. eksklusivaftalerne ved men-
neskerettighedsdomstolen, således at eksklusivaftalerne derfor nu er ulovlige. 

  

Dette betyder, at du nu ikke længere behøver at være medlem af nogen bestemt fagforening, du kan 
vælge helt at melde dig ud, uden at blive overflyttet til en anden fagforening, eller flytte din fagfor-
ening hvorhen du ønsker det. 

  

… 

  

Dette gælder også for os som virksomhed – vi behøver ikke længere at være medlem af nogen be-
stemt arbejdsgiverforening, eller vi kan vælge helt at melde os ud. 

  

Vi er dog indtil den nuværende overenskomst udløber d. 28. feb. 2007 forpligtet til at følge den 
overenskomst vi har nu. Men efter denne dato, er vi fritstillet til at tiltræde en anden overenskomst, 
med en anden fagforening og arbejdsgiverforening. 

  

I den forbindelse overvejer vi hvilke andre muligheder der er for fremtidige løn og ansættelsesfor-
hold for vore medarbejdere, som måske kunne give mere fleksibilitet, samt måske også kunne for-
bedre selve løn delen i en ny overenskomst. 

  

Sidegevinsten er den, at vi derefter heller ikke længere skal betale til alle disse fonde og kasser, som 
de gamle organisationer gennem tiden har fået oprettet, men at vi i stedet for kan koncentrer os om, 
at udbetale en højere direkte løn til den enkelte medarbejder. 

  

Vi vil derfor gerne høre din mening om sagen, hvorfor vi vil anmode dig om at udfylde vedlagte 
skema! 
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Vi skal gøre opmærksom på at undersøgelsen er anonym, og helt frivillig, og kun er sat i værk for at 
høre medarbejdernes mening, inden vi går i gang med at forhandle til anden side. 

  

…” 

  

Af det til skrivelsen vedlagte spørgeskema fremgår bl.a. følgende: 

  

”1. Vil du være interesseret i at høre mere om mulighederne for en ny Overenskomst. 

                                                                                                             ja___ nej____ 

  

 2. Vil du deltage i et fællesmøde med en anden fagforening, for at høre mere om dine muligheder 
for nye løn og ansættelsesforhold                                      ja___ nej____ 

  

…” 

  

I en skrivelse af 29. juni 2006 fra Kjær Gruppen med overskriften ”Medarbejder information!”, 
hvoraf det fremgår, at den blev fremsendt med lønseddel dateret den 29. juni 2006, hedder det bl.a.: 

  

”I forlængelse af de foretagne spørgeskema undersøgelser, samt afholdte møder i forretningerne, 
skal vi hermed orientere om flg. 

  

Kjær Gruppen har pr. 30. juni indgivet opsigelse af sit medlemskab af Danmarks Frisørmesterfor-
ening. 

  

… 
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Dette for at afprøve muligheden for at indgå ny overenskomst til anden side, til afløsning af den 
indtil den 28.2.2007 gældende overenskomst, mellem Danmarks Frisørmesterforening og Dansk 
Frisør og Kosmetikker Forbund. 

  

Såfremt det lykkes at indgå ny overenskomst, der både tilgodeser medarbejdere og virksomhed, vil 
overenskomst med Dansk Frisør og Kosmetikker Forbund blive opsagt jf. gældende regler til udløb 
den 28.2.2007. 

  

… 

  

Husk: Efter ophævelsen af eksklusivaftalen er det ikke længere nødvendigt at være medlem af no-
gen bestemt fagforening heller ikke Dansk Frisør og Kosmetikker Forbund…” 

  

Der blev den 24. august 2006 afholdt et fællesmøde på grundlag af en af Landsorganisationen i 
Danmark på vegne af Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund rejst klage over Kjær Gruppen vedrø-
rende uoverensstemmelse om en påstået organisationsfjendtlig handling. I fællesmødereferatet hed-
der det bl.a.: 

  

”… 

  

Fra arbejdstagersiden gjorde man gældende, at virksomheden i strid med Hovedaftalens § 1 havde 
opfordret medarbejderne til at melde sig ud af forbundet. 

  

Fra arbejdsgiverside tilkendegav man, at man var enig i, at det vil være i strid med Hovedaftalens § 
1, såfremt en medlemsvirksomhed opfordrer sine medarbejdere til at melde sig ud af deres forbund. 
Imidlertid kunne man ikke på det foreliggende grundlag anerkende, at der forelå brud på Hovedafta-
lens § 1. 

  

Man beklagede, hvis det sidste afsnit i medarbejderinformationen af 29. juni 2006 var blevet opfat-
tet som en opfordring til medarbejderne til at melde sig ud af deres forbund, idet dette bestemt ikke 
havde været hensigten.  
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Enighed kunne ikke opnås. 

  

…” 

  

I en ny skrivelse af 25. august 2006 fra Kjær Gruppen med overskriften ”Medarbejder information”, 
hvoraf det fremgår, at den blev fremsendt med lønseddel dateret den 7. september 2006, hedder det: 

  

”Vi er af Frisørfagets organisationer blevet gjort opmærksom på at vor informations skrivelse af 29. 
juli 2006 af nogen enkelte er blevet opfattet som en opfordring til at udmelde sig af Dansk Frisør og 
Kosmetikker Forbund. 

  

Vi skal derfor præciserer: 

  

at vor informationsskrivelse alene omhandler en generel information om at Eksklusivaftalen imel-
lem Dansk Frisør og Kosmetikker Forbund og Danmarks Frisørmesterforening nu er ophævet, hvil-
ket betyder at det ikke længere er nødvendigt at være medlem af noget bestemt forbund. 

  

Hvilket altså ikke er en opfordring til at udmelde sig af Dansk Frisør og Kosmetikker Forbund…”  

  

Landsorganisationen i Danmark anmodede ved brev af 7. september 2006 Dansk Arbejdsgiverfor-
ening på ny om afholdelse af fællesmøde i anledning af en klage, Dansk Frisør og Kosmetiker For-
bund havde rejst over for Kjær Gruppen i anledning af uoverensstemmelsen mellem parterne om 
brud på Hovedaftalens § 1. I referatet fra fællesmødet, der blev afholdt den 27. september 2006 
hedder det bl.a.: 

  

”Med henvisning til fællesmødebegæringen af 7. september 2006 fremlagde arbejdsgiversiden 
”Spørgeskema vedr. fremtidige løn og ansættelsesforhold” bestående af fremsendelsesbrev og spør-
geskema. Man ønskede ikke at fremlægge resultatet af spørgeskemaundersøgelsen under hensynta-
gen til, at virksomheden havde lovet medarbejderne anonymitet i forbindelse med besvarelsen, som 
i øvrigt var frivillig. Med hensyn til datoer oplyste arbejdsgiversiden, at der var afholdt møder for 
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personalet i februar/marts 2006, men at det ikke forud for fællesmødet havde været muligt at få op-
lyst de eksakte datoer. Vedrørende emner blev det fra arbejdsgiverside oplyst, at spørgsmålet om 
løn- og ansættelsesvilkår var ét blandt flere emner, som blev drøftet med/forelagt for medarbejder-
ne. 

  

… 

  

Arbejdstagersiden fastholdt, at der forelå brud på Hovedaftalens § 1, hvilket blev bestridt fra ar-
bejdsgiverside. 

  

Enighed kunne ikke opnås. 

  

…” 

  

Ved brev af 27. november 2006 opsagde Kjær Gruppen overenskomsten mellem Dansk Frisørme-
sterforening og Dansk Frisør Forbund (Frisøroverenskomsten) til bortfald 1. marts 2007 over for 
Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. 

  

I et brev af 10. januar 2007 fra Poul Monggaard, Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, til Kjær 
Gruppen hedder det: 

  

”Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund har erfaret at der i går blev holdt møde med medarbejderne i 
Kjær Gruppens salon i Holstebro om indholdet af en overenskomst i Kristelig Arbejdsgiverfor-
enings regi. 

  

Desuden blev medarbejderne opfordret til at udmelde sig af Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund. 

  

Forbundet har også erfaret, at der er planlagt tilsvarende møder i Fredericia den 16. januar 2007 og i 
Bjerringbro den 17. januar 2007. 



 9

  

Da frisørfaget overenskomst er gældende i virksomheden, kræver vi de overenskomststridige møder 
standset med det samme.” 

  

I et nyt brev af 19. januar 2007 fra Poul Monggaard til Kjær Gruppen hedder det bl.a.: 

  

” Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund har erfaret, at De på trods af forbundets skrivelse til Dem 
den 10. januar 2007 har indkaldt og afholdt møde med medarbejderne i Kjær Gruppens salon i Her-
ning om bl.a. indholdet af en overenskomst i Kristelig Arbejdsgiverforenings regi, om konsekvenser 
af lock-out, om at forbundet vil iværksætte blokade og om frisørforbundets medlemmers tab af an-
ciennitetsmæssige rettigheder. 

  

Desuden blev medarbejderne opfordret til at udmelde sig af Dansk Frisør & Kosmetikerforbund. 

  

Det pågældende møde betragtes som en organisationsfjendtlig handling, og det må betragtes som en 
skærpende omstændighed, at mødet er afholdt på trods af forbundets skrivelse til Dem den 10. janu-
ar 2007 om det samme. 

  

…” 

  

  

  

  

  

  

I et brev af 26. januar 2007 fra Kjær Gruppen med overskriften ”Medarbejder info” hedder det bl.a.: 

  

”                                          Kære medarbejder: 
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Vi har nu været rundt til alle og har informeret om den aktuelle situation, samt om de muligheder vi 
kan tilbyde i fremtiden. 

  

… 

  

1.      Udmeldelse/overflytning fra Dansk Frisør og Kosmetikker Forbund 

      skal ske efter forbundets vedtægter – løbende måned 30 dage –   

      rettidigt altså senest d. 30. januar 2007. 

  

2.      Lockout: er man stadig medlem af Dansk Frisør og Kosmetikker Forbund d. 28. 
feb. 2007 og derfor bliver omfattet af den varslede lockout, er man i princippet op-
sagt, og kan søge andet arbejde, ligesom vi kan ansætte andet personale til besæt-
telse af de ledige stillinger. 

  

3.      Anciennitet: tabes altid ved ansættelsesforholdets ophør, men da den varslede 
lockout ikke er møntet på den enkelte medarbejder, vil vi gerne fra Kjær Grup-
pens side garanterer, at de få der bliver omfattet af den varslede lockout, kan 
genindtræde i den samme stilling, og medtage den opnåede anciennitet i den 
nye ansættelsesaftale, der er baseret på et andet overenskomst grundlag, som 
vil være gældende, når den varslede lockout er overstået. 

  

4.      Der gøres dog opmærksom på at såfremt Forbundet nedlægger blokade imod 
vor virksomhed, tabes ancienniteten under alle omstændigheder, da forbun-
det på denne måde forhindre medarbejderen i at genoptage sit arbejde. 

  

NB! Det er vigtigt for os at fast holde, på samme måde som vi har gjort på alle 
møder, at vi ikke opfordre nogen til at forlade Forbundet, eller om man skal væ-
re medlem af en fagforening eller ej, og i givet fald hvilken. 

  

…” 
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I et brev af 12. februar 2007 til Landsorganisationen i Danmark gentog Kjær Gruppen opsigelsen af 
Frisøroverenskomsten til bortfald den 1. marts 2007 og afgav 1. lockoutvarsel med virkning fra den 
1. marts 2007. 

  

I et referat fra et fællesmøde afholdt den 26. februar 2007 på baggrund af en klage fra Dansk Frisør 
og Kosmetiker Forbund over Kjær Gruppen hedder det bl.a.: 

  

”Arbejdsgiversiden oplyste, at der var opholdt 3 til 4 møder, med samtlige af virksomhedens afde-
linger, hvor virksomhedens ledelse og medarbejdere havde deltaget. 

  

Arbejdstagersiden fastholdt klagen i sin helhed. 

  

Arbejdsgiversiden afviste grundlaget for klagen. 

  

Enighed kunne ikke opnås. 

  

…” 

  

Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund har i brev af 7. juni 2007 til LO anført, at faldet i medlemstal 
hos den indklagede virksomhed i 1. kvartal 2007 udgjorde 90 %, mens den generelle medlemstilba-
gegang i 206 udgjorde 6,88 pct., samt at tilbagegangen i april 2007 i forhold til april 2006 var på i 
alt 8,92 pct. Udmeldelserne i virksomheden var indeholdt i de generelle tal. 

  

  

 Sag nr. A2007.611 
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Ved brev af 28. november 2006 til Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund opsagde Frisør Hos Peter 
ApS, der var blevet udmeldt af Dansk Frisørmesterforening med virkning fra 1. januar 2007, Fri-
søroverenskomsten til bortfald den 1. marts 2007. 

  

I referat af fællesmøde afholdt den 26. februar 2007 på baggrund af en klage fra Dansk Frisør og 
Kosmetiker Forbund over for Frisør Hos Peter ApS i Nykøbing Falster ApS, Søledsvej 1, Tok-
sværd, 4684 Holmegaard, hedder det bl.a.: 

  

”Arbejdsgiversiden oplyste, at der var afholdt møder med samtlige af virksomhedens afdelinger, 
hvor virksomhedens ledelse og medarbejdere havde deltaget. 

  

Arbejdstagersiden fastholdt klagen i sin helhed. 

  

Arbejdsgiversiden afviste klagen. 

  

Enighed kunne ikke opnås. 

  

…” 

  

Det er under sagen om medlemsudviklingen i Hos Peter oplyst, at faldet i medlemstallet i 1. kvartal 
2007 hos Dansk Frisør- og Kosmetiker Forbund blandt ansatte i virksomheden udgør 85 %, mens 
den generelle medlemstilbagegang i 2006 udgjorde 6,88 pct., samt at tilbagegangen i april 2007 i 
forhold til april 2006 var på i alt 8,92 pct.  

  

. 

 Sag nr. A2006.979  
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I et referat af fællesmøde afholdt den 27. oktober 2006 på baggrund af en klage over Frisør Stender 
v/frisørmester Malene Mietke, medlem af SAMA/Danmarks Frisørmesterforening, rejst af Lands-
organisationen i Danmark på vegne af Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund hedder det bl.a.: 

  

”Fra arbejdsgiverside tilkendegav man, at man var enig i, at det vil være i strid med Hovedaftalens 
§ 1, såfremt en medlemsvirksomhed opfordrer sine medarbejdere til at melde sig ud af deres for-
bund. 

  

Det oplystes fra arbejdsgiverside, at Kristelig Fagbevægelse telefonisk havde kontaktet frisørmeste-
ren og anmodet om tilladelse til at afholde et orienteringsmøde for medarbejderne i salonen. Fri-
sørmesteren havde givet tilladelse til et sådant besøg fra Kristelig Fagbevægelse, der fandt sted den 
20. oktober 2006 fra kl. 9.00 til 10.00, det vil sige uden for salonens åbningstid. Kopi af brev af 18. 
september 2006 fra Kristelig Fagbevægelse til Frisør Stender blev fremlagt på fællesmødet. Der 
forelå ifølge frisørmesteren ikke anden ”indkaldelse” end dette brev, der var blevet hængt op i salo-
nen. Det oplystes endvidere, at frisørmesteren var til stede i salonen under mødet og, at Kristelig 
Fagbevægelse var repræsenteret ved to mænd, hvoraf den ene formentlig var Jan Bøgh Andersen, 
mens frisørmesteren ikke var bekendt med navnet på den anden. Videre bekræftede frisørmesteren, 
at repræsentanterne for Kristelig Fagbevægelse under mødet havde uddelt indmeldelsesblanketter, 
hvilket skete på disses eget initiativ og uden frisørmesterens forudgående viden. Frisørmesteren 
bekendt var der ikke uddelt andet materiale. Endelig var frisørmesteren ikke før fællesmødet d.d. 
bekendt med, hvorvidt der var afholdt andre møder med deltagelse af Kristelig Fagbevægelse i 
Stenderkæden. 

  

Fra arbejdsgiverside erkendte man, at det passerede i forbindelse med afholdelsen af mødet den 20. 
oktober 2006 – uanset at mødet ikke blev afholdt på virksomhedens initiativ og uanset, at frisørme-
steren blot var en passiv deltager i mødet – kunne opfattes som en indirekte opfordring til medar-
bejderne til at melde sig ud af forbundet. Dette beklagede man fra arbejdsgiverside, idet man anfør-
te, at der dog ikke forelå et bodspådragende brud på Hovedaftalens § 1, idet det efter det oplyste 
ikke havde været frisørmesterens hensigt at formå medarbejderne til at melde sig ud af forbundet. 

  

Arbejdstagersiden bestred, at frisørmesteren var passiv deltager i mødet. 

  

Enighed kunne ikke opnås. 

  

…”   
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Ved brev af 27. november 2006 opsagde Frisør Stender v/frisørmester Malene Mietke, der havde 
udmeldt sig af Dansk Frisørmesterforening med virkning fra den 1. januar 2007, frisøroverenskom-
sten over for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund til bortfald den 1. marts 2007. 

  

I et brev af 12. februar 2007 til Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund gentog Malene Mietke på 
virksomhedens vegne opsigelsen af frisøroverenskomsten pr. 1. marts 2007 og afgav samtidig 1. 
lockout varsel med virkning fra samme dato.   

  

Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund har i brev af 7. juni 2007 til LO anført, at faldet i medlemstal 
hos den indklagede virksomhed (5 ansatte) i 1. kvartal 2007 udgjorde 100 %, mens den generelle 
medlemstilbagegang i 2006 udgjorde 6,88 pct., samt at tilbagegangen i april 2007 i forhold til april 
2006 var på i alt 8,92 pct. Udmeldelserne i virksomheden var indeholdt i de generelle tal. 

  

Sag nr. A2006.980 

  

I et referat af fællesmøde afholdt den 27. oktober 2006 på baggrund af en klage over Salon Stender 
II ApS v/frisørmester John Stender, medlem af SAMA/Danmarks Frisørmesterforening, rejst af 
Landsorganisationen i Danmark på vegne af Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund vedrørende 
uoverensstemmelse om en påstået organisationsfjendtlig handling, hedder det bl.a.: 

  

”… 

  

Fra arbejdstagerside gjorde man gældende, at virksomheden i strid med Hovedaftalens § 1 havde 
opfordret medarbejderne til at melde sig ud af forbundet, idet virksomheden havde inviteret Kriste-
lig Fagbevægelse til møde i salonen. På mødet blev der uddelt hvervemateriale fra KRIFA samt 
indmeldelsesblanketter, ligesom mødet blev fortsat hos KRIFA. Ligeledes er der blevet misinforme-
ret om de faktiske forhold for forbundets medlemmer. Man gjorde endvidere gældende, at der forelå 
skærpende omstændigheder, idet der efter arbejdstagersidens opfattelse var tale om en systematisk 
aktion med hensyn til at formå medarbejderne til at melde sig ud af forbundet. 
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Arbejdstagersiden opfordrede arbejdsgiversiden til at oplyse antallet af afholdte møder samt oplyse 
om, hvilket materiale, der er anvendt på møderne. Endvidere ønskedes oplyst, hvilke repræsentanter 
fra KRIFA, der havde deltaget i de respektive møder. 

  

Fra arbejdsgiverside tilkendegav man, at man var enig i, at det vil være i strid med Hovedaftalens § 
1, såfremt en medlemsvirksomhed opfordrer sine medarbejdere til at melde sig ud af deres forbund. 
Imidlertid kunne man ikke på det foreliggende grundlag anerkende, at der forelå brud på Hovedafta-
lens § 1. 

  

Det bekræftedes fra arbejdsgiverside, at Kristelig Fagbevægelse havde afholdt et informationsmøde 
i salonen for medarbejderne. Frisørmester John Stender var imidlertid ikke bekendt med afholdelsen 
af dette møde før modtagelsen af fællesmødebegæringen. Det havde dog ikke været muligt forud 
for fællesmødet at indhente nærmere oplysninger om indholdet af en eventuel af Kristelig Fagbe-
vægelse udarbejdet indkaldelse til mødet, deltagerkreds, fortsættelse hos Kristelig Fagbevægelse, 
samt eventuel udlevering af materiale i forbindelse med mødet. 

  

I relation til klagen af 25. oktober 2006 oplyste arbejdsgiversiden, at virksomhedens advokat havde 
tilkendegivet over for sin klient, at der ikke måtte afholdes møde mellem Kristelig Fagbevægelse og 
medarbejderne i salonen i Roskilde. Arbejdsgiversiden var ikke bekendt med andre møder med del-
tagelse af Kristelig Fagbevægelse i forbindelse med Stender-kæden end de på fællesmøder den d.d. 
behandlede (Glostrup og Farum/Værløse). 

  

Man tilkendegav endvidere fra arbejdsgiverside, at virksomheden vil sikre, at Kristelig Fagbevæ-
gelse ikke fremover får adgang til at afholde møder med medarbejderne i frisørmester John Stenders 
forretninger, ligesom denne ikke i øvrigt vil tage initiativ til møder mellem Kristelig Fagbevægelse 
og medarbejderne. 

  

Enighed kunne ikke opnås. 

  

…” 

  

Ved brev af 27. november 2006 til Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund opsagde Frisør Stender v/ 
frisørmester John Stender II ApS, der var blevet udmeldt af Dansk Frisørmesterforening med virk-
ning fra 1. januar 2007, frisøroverenskomsten til bortfald den 1. marts 2007. 
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Ved et brev af 12. februar 2007 gentog direktør Jytte Christensen på vegne af virksomheden opsi-
gelsen af frisøroverenskomsten pr. 1. marts 2007 og afgav samtidig 1. lockout varsel med virkning 
fra samme dato. 

  

Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund i brev af 6. juni 2007 til LO anført, at faldet i medlemstal hos 
den indklagede virksomhed i 1. kvartal 2007 udgjorde 86 %, mens den generelle medlemstilbage-
gang i 2006 udgjorde 6,88 pct., samt at tilbagegangen i april 2007 i forhold til april 2006 var på i alt 
8,92 pct. Udmeldelserne i virksomheden var indeholdt i de generelle tal. 

  

Arbejdsrettens dom af 28. marts 2007 

  

I en sag anlagt af Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund mod 
Kjær Gruppen ApS samt en række Kjær-virksomheder, mod Frisør Hos Peter ApS samt en række 
saloner i Hos Peter kæden og mod en række Stender-virksomheder, herunder Stender II ApS, og 
Stender Glostrup ved Malene Mietke tog Arbejdsretten ved dom af 28. marts 2007 stilling til, om de 
indklagede virksomheders opsigelse af frisøroverenskomsten i november 2006 med virkning fra den 
1. januar 2007 over for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund havde været lovlig. I dommen udtales 
bl. a.:.: 

  

”De indklagede virksomheder har herefter ikke foretaget behørig opsigelse af overenskomsten. Som 
følge heraf var den af virksomhederne pr. 1. marts 2007 etablerede lockout overenskomststridig…” 

  

De indklagede virksomhed blev ved dommen hver idømt en bod på 30.000 kr. pr. frisørsalon 

  

Forklaringer 

  

Sagerne generelt 

  

Poul Monggaard har forklaret, at han har været formand for Frisør og Kosmetikerforbundet i 16 år. 
Overenskomsten mellem forbundet og Danmarks Frisørmesterforening omfattede en eksklusivbe-
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stemmelse, der bortfaldt ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 11. januar 2006. 
Forbundet har sammenlagt mistet 500 medlemmer siden dommen. Der var tidligere i alt 171 med-
lemmer blandt de ansatte i de frisørkæder, der er parter i disse sager, hvoraf 89,5 % nu er udmeldt. 
Generelt udgør andelen af medlemmer af forbundet, der nu er udmeldt, 9,2 % af den samlede med-
lemsskare, hvilket udgør 6,4 % fraregnet medlemmer blandt de ansatte i frisørkæderne i disse sager. 
Det svarer til et månedligt kontingenttab på 53.703 kr. Faget står i forvejen over for store udfordrin-
ger i form af f.eks. behov for en forøget arbejdsmiljøindsats, bl. a. fordi det er konstateret, at kvin-
delige frisører rammes hyppigere af brystkræft end kvinder i almindelighed. Medlemstilbagegangen 
kan naturligvis få konsekvenser for mulighederne for at forbedre indsatsen. Kjær Gruppen har sin 
egen frisøruddannelse, der er på 1 år, hvor den almindelige frisøruddannelse på tekniske skoler 
strækker sig over 4 år. 

  

Pernille Meden har forklaret, at hun har været ansat som konsulent i Dansk Frisør og Kosmetiker 
Forbund fra 1998 til 2007. Da forbundet i 2006 fandt ud af, at der var ved at blive etableret en ny 
arbejdsgiverforening inden for frisørområdet, fik hun til opgave at koordinere medlemshenvendel-
serne. Mange af de ansatte frisører, hun har talt med, har ikke ønsket at vidne under nærværende 
sag, da de er bange for repressalier i deres fremtidige arbejdsliv. Frisører uddannet i Kjær Gruppen 
har svært ved at få arbejde hos andre frisørmestre, da de kun har en etårig uddannelse.  

  

Særligt vedrørende sag nr. A2006.737 har vidnet forklaret, at hun har talt med i hvert fald 6 ansatte 
hos Kjær, der alle har fortalt, at de af Bente Kjær og Jens Bagger var blevet opfordret til at skifte 
fagforening. Flere af dem havde bl.a. fået at vide, at de ville miste deres anciennitet i forbindelse 
med en lockout, hvis de ikke meldte sig ud af frisørforbundet.  

  

Særligt vedrørende sag nr. A2007.611 har vidnet forklaret, at hun i efteråret 2006 og foråret 2007 
har talt med 4 medlemmer, der var ansat hos Frisør Hos Peter ApS. De fortalte alle, at indehaveren, 
Bo Spottorg, havde bedt dem om at melde sig ud af frisørforbundet, og at de havde fået at vide, at 
de i modsat fald ville blive lockoutet. 

  

Særligt vedrørende sag nr. A2006.979 har vidnet forklaret, at hun har modtaget henvendelser fra to 
frisører, der var ansat hos frisørmester Malene Mietke, som begge forklarede, at der den 20. oktober 
2006 ville blive afholdt et møde på virksomheden med Kristelig Fagbevægelse, og at mødet blev 
afholdt på mesterens initiativ. Hun har siden fået oplyst, at deltagerne på mødet var 3 repræsentan-
ter fra Kristelig Fagbevægelse, Malene Mietke og de ansatte frisører. På mødet fik frisørerne bl.a. at 
vide, at de som medlemmer af frisørforbundet ville blive lockoutet, og at de kunne spare en masse 
besvær, hvis de allerede nu udmeldte sig. 
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Særligt vedrørende sag nr. A2006.980 har vidnet forklaret, at hun har talt med 3 frisører fra saloner 
i Stender-kæden, der har fortalt hende om møder, der var blevet afholdt i kædens saloner. Et af 
medlemmerne, der hed Michelle, havde fået det indtryk, at John Stender havde bedt Kristelig Fag-
bevægelse om at komme ud på virksomheden for at afholde hvervemøder. Et andet medlem, Chri-
stina Wartava, der havde været ansat hos Stender længe, var blevet sygemeldt i længere tid pga. det 
pres, sagen havde udsat hende for. Hun vil derfor ikke møde som vidne i dag. Et sidste medlem, 
Christina Gall, havde opfattet indkaldelsen til informationsmødet som en opfordring til at skifte 
fagforening. 

  

Sag A 2006.737: 

  

Julie Trolle Christensen har forklaret, at hun blev uddannet til frisør i 2003. Hun blev i 2004 ansat 
hos Kjær i Søndergade i Herning, hvor der er 6-7 ansatte. På det tidspunkt, hvor hun blev ansat, var 
Jens Bagger daglig leder. Senere blev Tina Jacobsen daglig leder. Hun vedstår indholdet af et brev 
af 1. september 2006, som hun har skrevet, og hvori hun har anført, at hun af sin arbejdsgiver flere 
gange er blevet opfordret til at udmelde sig af frisørforbundet. Opfordringerne kom både fra Jens 
Bagger og Tina Jacobsen. Tina Jacobsen har på alle personalemøder spurgt de ansatte, om de har 
meldt sig ud af forbundet. Hun tror ikke, Tina Jacobsen ville spørge om noget sådant af egen drift. 
Det må komme fra Bente Kjær og Jens Bagger. Hun har besvaret spørgeskemaet. Hun har også 
modtaget følgeskrivelsen til spørgeskemaet samt skrivelserne med medarbejderinformation af 29. 
juni og 25. august 2006. Indholdet af skrivelserne svarer imidlertid ikke til det, som ledelsen tilken-
degav mundtligt over for hende. 

  

Susan Eskesen Bramming har forklaret, at hun kom i lære hos Kjær i Herning i 1998. Hun blev ud-
dannet frisør i 2002. Tina Jacobsen var daglig leder af salonen, da hun stoppede. Hun vedstår ind-
holdet af et brev af 5. september 2006, som hun har skrevet, og hvori hun har anført, at ledelsen i 
Kjær Gruppen gentagne gange har opfordret hende til at udmelde sig af frisørforbundet, og at den 
daglige leder, Tina Jacobsen, flere gange har spurgt de ansatte, om de havde sørget for at udmelde 
sig af frisørforbundet. Der blev holdt et orienteringsmøde den 7. februar 2007, hvor Bente Kjær og 
Jens Bagger opfordrede de ansatte til at skifte til Kristelig Fagbevægelse, da et medlemskab i Kri-
stelig Fagbevægelse var billigere. De nævnte dog samtidig, at de ansatte frit kunne vælge, hvor de 
ville være medlem.  Hun har modtaget spørgeskemaet og følgeskrivelsen til skemaet. De øvrige 
bilag med medarbejderinformation har hun ikke fået. Det er nok, fordi hun stoppede, før materialet 
blev udleveret. 

  

Pia Detlevsen har forklaret, at hun blev uddannet til frisør i juni 1999, hvor hun også blev ansat hos 
Kjær. Hun har været ansat hos Kjær frem til 30. september 2007. Hun var butikschef i Holstebro til 
1. april 2007. Der var 5-6 ansatte i salonen i Holstebro. På et møde den 9. januar 2007 meddelte 
Bente og Jens, at virksomheden var blevet udmeldt af frisørmesterforeningen, og at ansatte, der ikke 
var blevet udmeldt af frisørforbundet den 1. marts 2007, ville blive lockoutet. Bente spurgte hende, 
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om hun selv var medlem af frisørforbundet, og nævnte samtidig, at hun var den eneste butikschef, 
som var medlem af frisørforbundet. Den 22. januar 2007 blev der afholdt et møde i Fredericia, hvor 
Bente orienterede om virksomhedens udmeldelse af frisørmesterforeningen. På mødet bad Bente 
butikscheferne om at få de ansatte i de enkelte butikker til at melde sig ud af frisørforbundet. Selv 
efterkom hun Bentes opfordring. I hendes butik var to frisører medlemmer af forbundet. Den ene 
skiftede fagforening, og den anden var på barsel. Der blev også holdt et møde i Holstebro den 12. 
februar 2007, hvor der deltog frisører fra Holstebro og Viborg. På mødet blev en frisør, som var på 
barsel, opfordret til at melde sig ud af frisørforbundet. Det var Kristelig Fagforening og Danmarks 
Frie Fagforening, som de ansatte blev anbefalet at skifte til. De fik at vide, at det var frivilligt, men 
hun oplevede det som et pres. Hun skulle få sine ansatte til at melde sig ud af frisørforbundet. Det 
var herefter op til den enkelte, i hvilken fagforening vedkommende så ville melde sig ind. Hun har 
ikke set spørgeskemaet eller informationsbrevene, da hun på det pågældende tidspunkt var på bar-
sel.  

  

Christine Skovrider har forklaret, at hun har været frisør siden 2001. Hun var ansat hos Kjær fra 
marts 2006 til oktober 2006. Hun var ansat i salonen i Viborg, hvor Gitte var butikschef. Gitte 
spurgte til, hvilken fagforening hun var medlem af. Gitte nævnte, at det var frivilligt for hende, hvor 
hun var medlem, men at det var billigere at være medlem af Kristelig Fagbevægelse. Hun havde 
indtryk af, at Jens og Bente havde pålagt Gitte at spørge. Hun har fået spørgeskemaerne og informa-
tionsbrevene. Hun opfattede disse som en opfordring til at skifte fagforening, idet de ellers aldrig 
havde talt om fagforeningsspørgsmål i salonen. 

  

Jens Bagger har forklaret, at Kjær Gruppen består af 12 forskellige selvstændige selskaber. Han er 
sammen med sin kone, Bente Kjær, indehaver af Kjær Gruppen. De startede virksomheden i de-
cember 1997. Virksomheden var fra starten medlem af Danmarks Frisørmesterforening, idet der var 
pligt hertil. Han har selv en økonomisk uddannelse. Frisørmesterforeningen ydede ikke en bistand, 
der levede op til hans forventninger. Han tog derfor i 1999 kontakt til Poul Monggaard fra Dansk 
Frisør og Kosmetikerforbund, som han havde en god dialog med, og der blev stiftet en faglig klub 
for Kjær Gruppen. Klubben blev navnlig stiftet med henblik på at fastholde medarbejderne. Den 
faglige klub måtte imidlertid nedlægges, da kommunikationen med frisørforbundet døde hen. Han 
syntes ikke, at Kjær Gruppens samarbejde med frisørmesterforeningen forløb særlig godt. Da eks-
klusivaftalen faldt i kraft af dommen fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol af 11. januar 
2007, fik virksomheden mulighed for at skifte til en anden arbejdsgiverforening. Man forhandlede 
en overgang med Dansk Handel & Service, hvilket desværre ikke faldt på plads. I stedet indmeldte 
Kjær Gruppen sig i Kristelig Arbejdsgiverforening i marts 2007. Spørgeskemaet blev udarbejdet i 
februar 2006. 80 % af de ansatte besvarede skemaet. Besvarelserne var anonyme. Inden dommen af 
11. januar 2006 var virksomheden som arbejdsgiver forpligtet til at checke, om en ansat var medlem 
af frisørforbundet. Ved den udsendte ”Medarbejder information” af 29. juni 2006 orienterede man 
de ansatte om, at virksomheden ikke længere havde pligt hertil. ”Medarbejder information” af 25. 
august 2006 var et dementi af, at den tidligere medarbejderinformation af 29. juni 2006 skulle for-
stås som en opfordring til, at de ansatte udmeldte sig af frisørforbundet. Han havde ikke nogen 
holdning til, om de ansatte var medlem af frisørforbundet eller en anden fagforening. Han har ikke 
presset eller truet nogen ansat til at melde sig ud af frisørforbundet. På mødet den 16. februar 2007 
blev de ansatte orienteret om, at deres vilkår ikke ville blive forringet, hvis de blev omfattet af en 
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anden overenskomst. Virksomheden har i øvrigt altid brugt lokalaftaler, som kunne tage højde her-
for. Det tager 18 måneder at blive uddannet til frisør på Kjær Gruppens frisørskole. Tidligere var 
det 15 måneder. Han har ikke kendskab til, at frisører uddannet hos Kjær Gruppen ikke har kunnet 
få arbejde. I dag er situationen den, at Kjær Gruppen kun ansætter 25-30 % af de frisører, som de 
uddanner, idet resten rekrutteres af andre frisørmestre. Han kan sige med sikkerhed, at Bente aldrig 
har bedt ansatte om at udmelde sig af en fagforening. Når virksomheden spurgte om, hvilken fag-
forening de ansatte var medlem af, skyldtes det, at virksomheden i givet fald var forpligtet til at 
sende dem hjem i tilfælde af lockout. 

  

Solveig Tovgaard har forklaret bl.a., at hun er ansat som frisør ved Kjærs salon i Bjerringbro. Hun 
var på det pågældende tidspunkt og er fortsat medlem af Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. Hun 
deltog i et informationsmøde, der fandt sted den 17. januar 2007 i Bjerringbro. I mødet deltog ansat-
te fra Viborg, Bjerrringbro og en salon mere. Hun husker dog ikke hvilken. Jens og Bente deltog i 
mødet. De orienterede om, at virksomheden var blevet udmeldt af frisørmesterforeningen. En af 
hendes kolleger spurgte, om hun så skulle melde sig ud af frisørforbundet. Jens betonede, at det 
ville han ikke blande sig i. Hun kender ikke til, at der blandt de ansatte har været talt om, at der lå et 
pres på dem for at udmelde sig.  

  

Jeanette Madsen har forklaret, at hun er ansat i Kjærs salon i Bredgade i Herning. Der er normalt 4-
5 ansatte i salonen. Hun deltog i et informationsmøde i januar 2007 i Dalgasafdelingen i Herning. 
På mødet fortalte Jens om, at virksomheden skiftede til Kristelig Arbejdsgiverforening, og at løn-
forholdene ville blive ændret. Han bad dem hverken om at melde sig ud af frisørforbundet eller at 
melde sig ind i Kristelig Fagbevægelse. Hun har hele tiden været medlem af Kristelig Fagbevægel-
se.  

  

Tina Jacobsen har forklaret, at hun har været frisør siden 2000. Siden 2003 har hun været ansat i 
Kjærs salon, Dalgasafdelingen i Herning. Hun var butikschef indtil oktober 2006. Hun udmeldte sig 
af frisørforbundet den 1. februar 2007. Hun vedstår en skriftlig erklæring, hun har afgivet af 8. sep-
tember 2006, hvorefter ingen fra firmaets ledelse eller hun selv på noget tidspunkt har opfordret de 
ansatte til at udmelde sig af frisørforbundet. Skrivelsen af 29. juni 2006 ”Medarbejder information” 
skulle forstås som en oplysning til de ansatte, ikke en opfordring til dem om udmeldelse. Hun har 
ikke kendskab til, at det blandt de ansatte har været drøftet, at der blev lagt et pres på dem for at 
udmelde sig af frisørforbundet. Det er ikke rigtigt, som Julie Trolle Christensen eller Susanne Eske-
sen Bramming har forklaret, at der er blevet lagt pres på dem for at udmelde sig af forbundet, og at 
hun skulle have spurgt dem om, hvorvidt de nu havde sørget for at melde sig ud. 

  

Birgitte Ajsing har forklaret, at hun har været frisør siden 2003, og hun har hele tiden arbejdet i 
Kjærs salon i Dalgasafdelingen i Herning. Hun er almindelig frisør. Hun har på intet tidspunkt op-
levet, at ledelsen har blandet sig i, hvilken fagforening hun var medlem af. Hun har hele tiden været 
medlem af Det Faglige Hus, hvor kontingentet er billigere end i frisørforbundet. Hun har ikke hørt 
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ansatte tale om, at nogen af hendes kolleger skulle være blevet presset til at melde sig ud af frisør-
forbundet. 

  

Gitte Borup har forklaret, at hun har været frisør siden 1994. Hun har været ansat i Kjærs salon i 
Viborg i 4-5 år, hvor hun er butikschef. I de butikschefmøder, som hun har deltaget i, har Bente og 
Jens på intet tidspunkt givet udtryk for, at butikscheferne skulle opfordre de ansatte til at udmelde 
sig af frisørforbundet. Der har alene været talt om, at et medlemskab af Kristelig Fagbevægelse ville 
være billigere. Da der ikke blev holdt noget informationsmøde i butikken i Viborg, har hun alene 
deltaget i et informationsmøde i Bjerringbro. På mødet deltog også ansatte fra salonen i Holstebro. 
Der var på mødet ingen drøftelse af, hvilken fagforening de ansatte skulle være medlem af. De an-
satte har naturligvis indbyrdes drøftet fagforeningsforhold, men de ansatte har efter hendes overbe-
visning ikke oplevet noget pres for at udmelde sig af frisørforbundet. Årsagen til de mange udmel-
delser blandt de ansatte er formentlig forskellen i medlemskontingentets størrelse. 

  

Sag A2007.611: 

  

Karina Nilsson har forklaret, at hun blev uddannet til frisør 1994 og ansat hos Hos Peter i Ringsted i 
maj 2006. I december 2006 blev hun tilbudt at blive bestyrer sammen med Majbritt, der var bestyrer 
i forvejen. I februar 2007 blev alle ansatte bedt om at oplyse virksomheden om deres fagforenings-
forhold. Hun var på det tidspunkt medlem af frisørforbundet. Bo Spottorg spurgte hende på et tids-
punkt, om hun fortsat var medlem af frisørforbundet. Da hun bekræftede det, blev han vred. Han 
mente, at det var uacceptabelt, når hun var bestyrer. Han tilbød hende, at hun kunne undervise på 
hans skole i stedet. Det mente hun dog ikke, at hun måtte, samtidig med at hun var lockoutet. Hun 
sagde derfor til ham, at hun ville overveje det, hvilket Bo blev irriteret over. Hun blev kontaktet af 
forbundet dagen før lockouten den 1. marts 2007 og fik besked på, at hun i tilfælde af lockout ikke 
måtte møde på virksomheden. Gitte, som efterfulgte Bo leder, lagde også pres på hende. På grund af 
dette pres, og fordi hun havde købt nyt hus i Kastrup, opsagde hun sin stilling. Hun havde 1 måneds 
opsigelsesvarsel. Da lockouten var overstået, var der en uge tilbage af opsigelsesperioden. Bo hen-
vendte sig til hende om denne uge. Da hun fortalte ham, at hun i mellemtiden havde fået nyt arbej-
de, aftalte de, at hun ikke skulle komme mere, men at hun så heller ikke skulle have løn i den sidste 
uge.  

  

Lene Bornebusch har forklaret, at hun blev uddannet til frisør i 1986. Hun blev ansat i salonen Hos 
Peter i Nykøbing Falster i maj 2002. På det tidspunkt var der 8 ansatte. Nu er der 5. Bo Spottorg 
oplyste på et personalemøde, at virksomheden var udmeldt af Danmarks Frisørmesterforening, og 
hvis de ansatte ikke udmeldte sig af frisørforbundet, ville de blive lockoutet den 1. marts 2007. Han 
anbefalede dem at skifte til Kristelig Fagbevægelse, som han sagde var billigere at være medlem af. 
Han gav udtryk for, at hvis de ansatte ikke meldte sig ud af frisørforbundet, kunne de ikke arbejde 
for ham. Personalemødet vedrørte kun butikken i Nykøbing. Det var ud over de ansatte kun Bo og 
den daglige leder, Charlotte, der deltog i mødet. Det var et kort møde. 
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Bo Spottorg har forklaret, at han har været indehaver af Hos Peter ApS siden 1986. Virksomheden 
består af 8 saloner med i alt 35 – 40 ansatte. Virksomheden blev udmeldt af Danmarks Frisørme-
sterforening i januar 2007. Det er de enkelte butikschefer, der indkalder de ansatte til personalemø-
der. Han deltager kun, hvis der et særligt behov for det. Personalemøderne afholdes for hver butik 
for sig. Der blev holdt et personalemøde i Nykøbing Falster i januar 2007, hvor han deltog. På mø-
det oplyste han de ansatte om virksomhedens udmeldelse af frisørmesterforeningen, og at det var 
frivilligt for ham, om virksomheden skulle være medlem af foreningen. Han fortalte dem desuden, 
at de også kunne være medlem af den fagforening, som de ville. Han lagde ikke pres på nogen, for 
at de skulle melde sig ud af frisørforbundet. Det er svært at rekruttere og fastholde frisører. Det er 
derfor ikke noget problem at få job for en frisør, selv om vedkommende alene har en et-årig uddan-
nelse. Han er ikke klar over, om de ansatte i hans virksomhed er medlem af frisørforbundet. Lene 
Bornebusch har været ansat hos ham i ca. 5 år. Hun stoppede i marts 2007. I lockoutperioden hen-
vendte Frisørforbundet sig til hende, hvorefter hun henvendte sig til ham for at få et råd. Han troede 
på det tidspunkt, at hun allerede var blevet udmeldt af forbundet. Han rådgav hende, da hun var en 
dygtig medarbejder, som han gerne ville beholde. Hun valgte selv at melde sig ud af frisørforbun-
det. Han kan ikke genkende det, som Karina Nilsson har forklaret. Han har ikke sagt det, som hun 
har forklaret, at han skulle have sagt. Han bad hende spørge frisørforbundet, om hun kunne få lov at 
arbejde for ham som underviser på hans skole. Det afslog forbundet. Karina sagde op i lockoutperi-
oden. Hun ønskede at stoppe med det samme, da hun havde fået nyt arbejde. Han var alene irriteret 
over, at hun sagde op med så kort varsel. 

  

Lene Gadegaard har forklaret, at hun har en et-årig uddannelse som frisør. Hun har ikke arbejdet 
andre steder end hos Hos Peter i Nykøbing Falster, hvor hun har været godt 2 år. Hun deltog i et 
informationsmøde, der fandt sted i januar 2007. Bo nævnte på mødet, at virksomheden var blevet 
udmeldt af frisørmesterforeningen og indmeldt i Kristelig Arbejdsgiverforening. Han nævnte også, 
at de ansatte frit kunne vælge, hvilken fagforening de ville være medlem af. Hun mener ikke, at det 
blev omtalt, hvilke fagforeninger de ansatte kunne være medlem af. Selv udmeldte hun sig af for-
bundet i januar 2007. Hun havde forstået det på den måde, at de ansatte ville blive lockoutet, men 
siden genansat på samme vilkår som hidtil. De fleste af hendes kolleger har meldt sig ud af frisør-
forbundet. I januar 2007 var der formentlig stadig nogen, der var medlem af forbundet. 

  

Charlotte Mortensen har forklaret, at hun i 1997 havde taget en 4-årig uddannelse som frisør, hvor-
efter hun kom til Nykøbing Falster. Hun har nu været frisør i 15 år. I Nykøbing Falster har hun væ-
ret butikschef i 2 år. Nogle steder i landet er det let at få job. Det er tilfældet selv med en etårig ud-
dannelse. Hun har været med til at indkalde til personalemødet. Bo oplyste på mødet, at virksomhe-
den var blevet udmeldt af frisørmesterforeningen. Han tilkendegav også, at det var frivilligt, hvad 
de ansatte gjorde. 

  

Sag A2006. 979: 
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Malene Mietke har forklaret, at hun har drevet sin egen virksomhed i 4 år. Der er i alt 8 ansatte i 
virksomheden. Hun udmeldte sig af Danmarks Frisørmesterforening på et tidspunkt i sommeren 
2006. Grunden var, at hun var del af en kæde, hvor mange valgte at udmelde sig. Det var Kristelig 
Fagbevægelse, som kontaktede hende og bad om at få lov til at holde mødet i virksomheden, hvilket 
hun indvilligede i. Mødet foregik mellem kl. 9-10 om formiddagen, dvs. uden for salonens åbnings-
tid. De ansatte fik besked om mødet via en seddel, som hun satte op på opslagstavlen i salonen. Det 
var frivilligt, om de mødte op. Alle frisører i salonen, inklusive hende selv, deltog i mødet. På mø-
det stillede de ansatte en række spørgsmål. Der blev uddelt indmeldelsesblanketter. Hun sagde ikke 
selv noget under mødet. Hun havde forinden fortalt dem, at virksomheden ikke længere var medlem 
af frisørmesterforeningen. Det stod de ansatte frit for, om de ville melde sig ud af frisørforbundet. 
Hun bakkede dem op, uanset hvilket valg de traf. Hun kan ikke forestille sig, at henvendelsen fra 
Kristelig Fagbevægelse skulle være foranlediget af, at Kristelig Fagbevægelse og John Stender hav-
de indgået en aftale. Hun undrede sig ikke over henvendelsen. Hun var del af en kæde, hvor flere 
virksomheder udmeldte sig på det pågældende tidspunkt. Hun har ikke anbefalet sine ansatte at skif-
te til Kristelig Fagbevægelse. Baggrunden for, at alle de ansatte har valgt at skifte til Kristelig Fag-
bevægelse, kender hun ikke. 

  

Hanne Jørgensen har forklaret, at hun har været ansat i 4 år hos Malene Mietke. Hun udmeldte sig 
af Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, fordi hun ikke havde haft succes med forbundet i en tidli-
gere sag, og fordi hun ønskede at følge trenden. Det var frivilligt at deltage i mødet med Kristelig 
Fagbevægelse, der foregik i salonen, men alle de ansatte deltog. To repræsentanter fra Kristelig 
Fagbevægelse oplyste om foreningen og sammenlignede medlemskab af foreningen med medlem-
skab af Frisørforbundet. På mødet, der varede en time, blev der uddelt indmeldelsesblanketter. Ma-
lene Mietke sagde ikke noget på mødet. Siden drøftede de ansatte indbyrdes, om de skulle melde sig 
ud af frisørforbundet. Hun meldte sig selv ud, men meldte sig ikke ind i KRIFA. 

  

Sag A2006.980: 

  

John Stender har forklaret, at han har været selvstændig frisørmester siden 1969. Han har solgt 8 af 
salonerne i Stender-kæden fra, men er stadig selv indehaver af 11 af salonerne. I 1989 flyttede han 
til udlandet. Han har derfor overdraget ansvaret for butikkerne til de daglige ledere. Han anser sig 
selv som delvist pensioneret. Stender-kæden har ikke sin egen frisøruddannelse. Han meldte sig ud 
af Danmarks Frisørmesterforening i 2006. Den direkte årsag var, at frisørerne fik bøder for at kom-
me i salonen i de perioder, hvor de gik på skole. Han har ikke deltaget i etableringen af en ny me-
sterforening. Han meddelte direktionen i Stenderkoncernen, at han meldte sig ud. Der har været en 
drøftelse internt i virksomheden om udmeldelse. Det var dog ikke alle saloner, der udmeldte sig. 
Han har ikke tilkendegivet, at saloner i Stenderkæden udover hans egen skulle udmelde sig. Han har 
ikke kendskab til møder afholdt mellem Kristelig Fagbevægelse og ansatte frisører i Stendersaloner. 
Han har ikke interesseret sig for eller spurgt til, om de ansatte er blevet udmeldt af frisørforbundet. 
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Flemming Schmidt-Nielsen har forklaret, at han har været ansat som daglig leder af Stenders salon i 
Værløse i 3 år. Han har arbejdet i salonen i 9 år i alt. Der blev på baggrund af en henvendelse fra 
Kristelig Fagbevægelse afholdt et møde den 26. september 2006 mellem KRIFA og de ansatte frisø-
rer i salonen i Værløse. Mødet blev på hans foranledning afholdt med deltagelse også af de ansatte i 
salonen i Farum. Der blev hængt en seddel op på opslagstavlen om mødet, som også blev annonce-
ret i aktivitetskalenderen. Mødet blev holdt kl. 9, dvs. uden for salonens åbningstid, og deltagelse i 
mødet var frivillig. 3 ud af 8 af de ansatte, inkl. han selv, mødte op til mødet, som varede ca. 1 time. 
Han har drøftet fagforeningsspørgsmål med ansatte i perioden, men han har ikke opfordret ansatte 
til noget i den forbindelse. Han har ikke drøftet spørgsmålet med John Stender eller andre butiksbe-
styrere. Han meldte sig selv ud af Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund efter mødet den 26. sep-
tember 2006.  

  

Lotte Holmgreen har forklaret, at hun er daglig leder i Salon Stender i Farum, hvor hun har været i i 
alt 15 år. Hun har som Flemming status af ansat. I efteråret 2006 var der 11 ansatte i salonen. Hun 
fik en henvendelse fra Flemming, der nævnte, at det var billigt at være medlem af Kristelig Fagbe-
vægelse. Efter at have drøftet det med personalet blev de enige om at deltage i mødet med Kristelig 
Fagbevægelse i Værløse. Fra Farum deltog to ansatte, inklusive hende selv, samt 3 elever i mødet. 
Det var frivilligt for de ansatte, om de deltog. Hun har ikke talt med John Stender herom. Spørgs-
målet om, hvorvidt de skulle melde sig ud af frisørforbundet, er af og til blevet drøftet til frokost og 
lignende. Hun har ikke opfordret de ansatte til noget i den forbindelse. Hun har selv været medlem 
af frisørforbundet frem til 1. december 2006, hvor hun meldte sig ud af forbundet. 

  

  

Parternes argumenter 

  

Sag  A2006.737 

  

Klager har anført, at den indklagede virksomhed har gjort sig skyldig i organisationsfjendtlig ad-
færd ved direkte og indirekte at have opfordret til og pålagt klagerens medlemmer at udmelde sig af 
frisørforbundet. Det illustreres navnlig af vidnerne Julie Trolle Christensens, Susan Eskesen Bram-
mings og Pia Detlevsens forklaringer samt skrivelsen ”Medarbejder info” udsendt den 26. januar 
2007.  

Denne skrivelse er også et eksempel på, at den indklagede virksomhed har stillet medarbejderne 
goder i udsigt, hvis de udmeldte sig af frisørforbundet. En arbejdsgiver bør slet ikke blande sig i den 
ansattes organisationsforhold. Spørgeskemaet og den udsendte medarbejderinformation fra den ind-
klagede virksomhed er i sig selv egnet til at lægge pres på de ansatte. I øvrigt giver sagen et billede 
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af, at indklagede og Kristelig Arbejdsgiverforening havde en plan om, at der på virksomheden alene 
skulle gælde en overenskomst indgået mellem Kristelig Arbejdsgiverforening og Kristelig Fagfore-
ning. De af indklagede indkaldte vidner er alle stadig ansat hos indklagede virksomhed, og deres 
forklaringer må anses for farvet af dette afhængighedsforhold. Henset til, at virksomhedens metoder 
har været grove, at den overenskomststridige adfærd er fortsat efter det afholdte fællesmøde, at ind-
klagedes adfærd har haft betydelige konsekvenser for virksomheden, og til virksomhedens størrelse 
bør virksomheden idømmes en alvorlig bod. 

  

Den indklagede virksomhed har anført, at klager har bevisbyrden for, at indklagede skulle have op-
fordret sine medarbejdere til at melde sig ud af frisørforbundet, og at klager ikke har løftet denne 
bevisbyrde. Virksomheden bestrider i det hele taget at have fremsat en sådan direkte eller indirekte 
opfordring. Tværtimod er de oplysninger, som virksomheden har givet til de ansatte om f.eks. en 
forestående lockout, alene udtryk for loyal underretning af disse om de fagretlige skridt, virksom-
heden havde foretaget sig eller påtænkte at foretage sig. Virksomheden havde endda pligt til at give 
medarbejderne oplysninger om, f.eks. hvilken overenskomst der regulerer arbejdsforholdet, jf. prin-
cippet i ansættelsesbevislovens § 4, jf. § 1, stk. 3. Virksomheden har ydermere udtrykkeligt taget 
afstand fra, at den udsendte medarbejderinformation skulle forstås om en opfordring til udmeldelse.  

  

Sag A2007.611 

  

Klager har anført, at den indklagede virksomhed har gjort sig skyldig i organisationsfjendtlig ad-
færd ved direkte og indirekte at have opfordret til og pålagt klagerens medlemmer at udmelde sig af 
frisørforbundet. Denne adfærd er godtgjort ved de forklaringer, som Karina Nilsson og Lene Bor-
nebusch har afgivet sammenholdt med Pernille Medens forklaring. Sagen tegner et billede af, at 
adfærden blev udført som led i en plan, som indklagede og Kristelig Arbejdsgiverforenings havde, 
om, at der på virksomheden alene skulle gælde en overenskomst indgået mellem Kristelig Arbejds-
giverforening og Kristelig Fagforening. Navnlig henset til virksomhedens størrelse og til, at indkla-
gedes adfærd har haft betydelige konsekvenser for virksomheden, bør denne idømmes en alvorlig 
bod. 

  

Den indklagede virksomhed har anført, at klager har bevisbyrden for, at indklagede skulle have op-
fordret sine medarbejdere til at melde sig ud af frisørforbundet, og at klager ikke har løftet denne 
bevisbyrde.  Virksomheden bestrider i det hele taget at have fremsat en sådan direkte eller indirekte 
opfordring. Tværtimod er de oplysninger, som virksomheden har givet de ansatte om f.eks. en fore-
stående lockout, alene udtryk for loyal underretning af disse om de fagretlige skridt, virksomheden 
havde foretaget sig eller påtænkte at foretage sig. Virksomheden havde endda pligt til at give med-
arbejderne oplysninger om, f.eks. hvilken overenskomst der regulerede arbejdsforholdet, jf. prin-
cippet i ansættelsesbevislovens § 4, jf. § 1, stk. 3. 
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Sag A2006.979 

  

Klager har anført, at den indklagede virksomhed har gjort sig skyldig i organisationsfjendtlig ad-
færd ved at tilskynde klagerens medlemmer til udmeldelse af forbundet. Alene den omstændighed, 
at Malene Mietke deltog i mødet i salonen, hvor der blev uddelt hvervemateriale for indmeldelse i 
Kristelig Fagforening, kan opfattes som en indirekte opfordring til udmeldelse af forbundet, hvilket 
indklagede også har erkendt. Den indklagede virksomhed indkaldte medarbejderne til møde i virk-
somhedens salon den 20. oktober 2006 med tre repræsentanter fra Kristelig Fagforening, og dette 
skete efter aftale med fagforeningen. Der foreligger derfor overenskomstbrud også udover det er-
kendte. Virksomheden bør på den baggrund, og idet indklagedes adfærd har haft betydelige konse-
kvenser for klager, idømmes en alvorlig bod. 

  

Den indklagede virksomhed har anført, at sagen skal ses i lyset af dommen af 11. januar 2006 fra 
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, som åbnede mulighed for fri organisering på et om-
råde, der længe havde været undergivet en eksklusivaftale. Når indklagede har taget bekræftende til 
genmæle i relation til påstanden om brud på Hovedaftalens § 1, er dette alene begrundet i frisørme-
sterens deltagelse i mødet. Klager har bevisbyrden for, at indklagede direkte skulle have opfordret 
sine medarbejdere til at melde sig ud af frisørforbundet, og klager har ikke løftet denne bevisbyrde. 
Informationsmødet fandt sted uden for arbejdstiden og på Kristelig Fagbevægelses initiativ, og den 
indklagede virksomhed har hverken haft noget at gøre med indholdet af møderne eller det materiale, 
som blev udleveret på møderne. Der var ikke noget til hinder for, at Kristelig Fagbevægelse kunne 
rette henvendelse til klagers medlemmer.  

  

Sag A2006.980  

  

Klager har anført, at den indklagede virksomhed har gjort sig skyldig i organisationsfjendtlig ad-
færd ved at tilskynde klagerens medlemmer til udmeldelse af forbundet. Det fremgår indirekte af 
referat af fællesmødet afholdt den 27. oktober 2006, som også må anses for en erkendelse af, at 
John Stender havde taget initiativ til informationsmødet den 26. september 2006. På informations-
mødet deltog butiksbestyreren, og John Stender hæfter for sine stedfortræderes handlinger. Pernille 
Medens forklaring bl.a. om, at Christina Wartava blev sygemeldt pga. sagen, peger i samme retning. 
Den indklagede virksomheden bør navnlig på baggrund af dens størrelse, og idet virksomhedens 
adfærd har haft betydelige konsekvenser for klager, idømmes en alvorlig bod. 

  

Den indklagede virksomhed har anført, at sagen skal ses i lyset af dommen af 11. januar 2006 fra 
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, som åbnede mulighed for fri organisering på et om-
råde, der længe havde været undergivet en eksklusivaftale. Klager har bevisbyrden for, at indklage-
de direkte skulle have opfordret sine medarbejdere til at melde sig ud af frisørforbundet, og klager 
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har ikke løftet denne bevisbyrde. Informationsmødet den 26. september 2006 fandt sted uden for 
arbejdstiden og på Kristelig Fagforenings initiativ, og den indklagede virksomhed har hverken haft 
noget at gøre med indholdet af møderne eller det materiale, som blev udleveret på møderne. John 
Stender var slet ikke bekendt med, at mødet fandt sted. Han kan derfor ikke have haft noget motiv 
med mødets afholdelse. I den situation kan han ikke hæfte for sin butiksbestyrers handlinger. Der 
var i øvrigt ikke noget til hinder for, at Kristelig Fagbevægelse kunne rette henvendelse til klagers 
medlemmer.  

  

Arbejdsrettens begrundelse og resultat 

  

Som der er enighed om mellem parterne, vil det være en overenskomstfjendtlig handling i strid med 
Hovedaftalens § 1, hvis en virksomhed, der er omfattet af hovedaftalen, opfordrer sine medarbejde-
re til at udmelde sig af deres fagforening.  

  

Det lægges til grund, at samtlige de indklagede virksomheder havde en betydelig interesse i, at så få 
medarbejdere som muligt var medlem af frisørforbundet på tidspunktet for den lockout, som virk-
somhederne hver især havde varslet pr. 1. marts 2007. 

  

Særligt vedr. sag nr. A2006.737:  

  

Af det fremlagte skriftlige materiale fremgår bl. a., at ledelsen af Kjær Gruppen ApS gentagne gan-
ge har oplyst de ansatte om, at de ikke længere behøver at være medlem af nogen bestemt fagfore-
ning, og udtrykkeligt angivet, at dette også gælder medlemskab af Dansk Frisør og Kosmetiker 
Forbund. Virksomheden har endvidere i et spørgeskema spurgt de ansatte om, hvorvidt de ønsker at 
deltage i et fællesmøde med en anden fagforening, for at høre mere om deres muligheder for nye 
løn og ansættelsesforhold. Efter afholdelse af flere fællesmøder, der behandlede klager over, at 
virksomheden havde opfordret sine ansatte til at udmelde sig af Dansk Frisør og Kosmetiker For-
bund, udsendte virksomheden en skrivelse til medarbejderne, hvori det bl. a. blev anført, at udmel-
delse/overflytning fra Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund skulle ske efter forbundets vedtægter.  

  

Det skriftlige bevismateriale understøttes på overbevisende måde af adskillige af de afgivne vidne-
forklaringer, herunder Pernille Medens og ikke mindst af vidnet Pia Ditlevsens forklaring, hvorefter 
hun i egenskab af butikschef af en af virksomhedens indehavere blev bedt om at få sine ansatte til at 
melde sig ud af forbundet, hvilken forklaring bestyrkes af vidnerne Julie Trolle Christensens og 
Susan Eskesen Brammings forklaringer.  
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Arbejdsretten finder det herefter godtgjort, at virksomheden – på trods af sine gentagne skriftlige 
forsikringer til de ansatte om det modsatte – systematisk og vedholdende har opfordret sine ansatte 
til at udmelde sig af Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund og således gjort sig skyldig i organisati-
onsfjendtlig virksomhed i strid med § 1 i hovedaftalen mellem DA og LO. 

  

Henset til grovheden og omfanget af den overenskomststridige adfærd, der som anført fortsatte efter 
de afholdte fællesmøder, og til, at Kjær Gruppens adfærd har haft betydelige konsekvenser for for-
bundet, sammenholdt med virksomhedens størrelse, finder Arbejdsretten, at den bod, som pålægges 
indklagede Kjær Gruppen ApS., 

passende kan udmåles til 250.000 kr. 

  

Sag nr. A2007.611  

  

Det må ud fra de af vidnerne Karina Nilsson og Lene Bornebusch afgivne forklaringer, som er un-
derbygget af den af Pernille Meden afgivne forklaring, lægges til grund, at i hvert fald flere af de 
ansatte i Frisør Hos Peter ApS på personalemøder var blevet opfordret til at melde sig ud af frisør-
forbundet, ligesom indehaveren af virksomheden  efterfølgende havde spurgt flere af de ansatte, om 
de havde meldt sig ud af forbundet. Det er under sagen oplyst, at medlemsfaldet blandt de ansatte 
hos Frisør Hos Peter ApS har været 85 %.  

  

Under disse omstændigheder finder Arbejdsretten det godtgjort, at virksomheden har opfordret an-
satte til at udmelde sig af frisørforbundet og således har udvist en organisationsfjendtlig adfærd, 
som er bodspådragende. De af Charlotte Mortensen og Lene Gadegaard afgivne forklaringer, som 
kun vedrører salonen i Nykøbing Falster, kan ikke ændre på denne vurdering. 

  

Henset til, at virksomhedens adfærd har haft betydelige konsekvenser for forbundet, og til virksom-
hedens størrelse finder Arbejdsretten, at den bod, som pålægges Frisør Hos Peter ApS, passende 
kan udmåles til 50.000 kr. 

  

Sag nr. A2006.979  
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Arbejdsretten finder i overensstemmelse med indklagedes erkendelse på fællesmødet afholdt den 
27. oktober 2006, at den omstændighed, at indehaveren af den indklagede virksomhed deltog i in-
formationsmødet den 20. oktober 2006, hvor Kristelig Fagbevægelse orienterede medarbejderne om 
medlemskab af foreningen og uddelte indmeldelsesblanketter, må anses som en indirekte opfordring 
til medarbejderne til at udmelde sig af forbundet og dermed som en organisationsfjendtlig handling 
i strid med § 1 i Hovedaftalen mellem DA og LO. Arbejdsretten finder, at bod herved er forskyldt 

  

Det findes ikke godtgjort, at virksomheden herudover har udvist overenskomststridig adfærd. På 
den baggrund og henset til virksomhedens beskedne størrelse finder Arbejdsretten, at den bod, som 
pålægges indklagede Frisør Stender v/frisørmester Malene Mietke passende kan udmåles til 10.000 
kr. 

  

Sag nr. A2006.980 

  

Det lægges til grund, at de daglige ledere af salonerne i Værløse og Farum på samme måde som 
indehaveren af den indklagede virksomhed i sag A2006.979 deltog i et informationsmøde, hvor en 
konkurrerende fagforening i forhold til den fagforening, som et flertal af virksomhedens ansatte er 
medlem af, orienterede medarbejderne om medlemskab af foreningen og uddeler indmeldelsesblan-
ketter. Arbejdsretten finder, at de daglige lederes tilstedeværelse på mødet må anses som en indirek-
te opfordring fra virksomhedens side til medarbejderne til at udmelde sig af forbundet og dermed 
som en organisationsfjendtlig handling i strid med § 1 i Hovedaftalen mellem DA og LO. Arbejds-
retten finder, at bod herved er forskyldt. Den omstændighed, at virksomhedens indehaver efter sin 
forklaring ikke kendte til mødets afholdelse eller til, at de personer, han havde betroet vat lede salo-
nerne, deltog i mødet, kan ikke fritage virksomheden for bodsansvar.     

  

Det findes ikke godtgjort, at virksomheden herudover har udvist overenskomststridig adfærd. På 
den baggrund finder Arbejdsretten, at den bod, som pålægges indklagede Salon Stender 
v/frisørmester John Stender II ApS, passende kan udmåles til 30.000 kr. 

  

  

Thi kendes for ret: 

  

Kjær Gruppen ApS skal til Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund betale en bod på 250.000 kr. 
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Frisør Hos Peter ApS skal til Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund betale en bod på 50.000 kr. 

  

Frisør Stender v/frisørmester Malene Mietke skal til Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund betale en 
bod på 10.000 kr. 

  

Salon Stender v/frisørmester John Stender II ApS skal til Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund be-
tale en bod på 30.000 kr. 

  

I sagsomkostninger skal Kjær Gruppen ApS, Frisør Hos Peter ApS, Frisør Stender v/frisørmester 
Malene Mietke og Salon Stender v/frisørmester John Stender II ApS hver især betale 2.000 kr. til 
Arbejdsretten. 

  

De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter afsigelsen af denne dom. 

  

  

Niels Waage 

  

  

 


