
Dokumentation SIND Ungdom vedr. Berlingskes artikelserie 
 
Baggrund 
 
Berlingske har i en række artikler anklaget SIND Ungdom for nepotisme. Centralt i sagen er et 
bestyrelsesreferat fra den 27. marts 2021, hvor følgende fremgår: 
 
"... den eneste grund til at Sind Ungdom modtog 1 mio. kr. i satspuljemidler fra børne- og 
undervisningsministeriet er, fordi Theodor kender Pernille personligt" 
 
SIND Ungdom har undret sig over flere ting i den formulering, siden den blev bragt i Berlingske.  
 
For det første er det faktuelt forkert. Det omtalte beløb er ikke satspuljemidler men en særlig bevilling i 
forbindelse med coronapandemien – hvilket har givet anledning til en undren over, hvordan den 
formulering er havnet i referatet. 
 
For det andet er både Theodor Gjerding og flere andre af de bestyrelsesmedlemmer, som deltog på mødet, 
enige om, at den sætning aldrig er blevet sagt. 
 
I den anledning og på baggrund af de ekstremt alvorlige anklager i Berlingske, har SIND Ungdom undersøgt 
sagen. 
 
På de følgende sider fremgår der tre mailkorrespondancer om referatet. Af hensyn til transparens har vi 
valgt at gengive hele mailkorrespondancen og har derfor navngivet de tre mailtråde med følgende navne: 
 
Mailtråd 1: Mellem bestyrelsesmedlemmerne om godkendelse af referatets indhold 
Mailtråd 2: Mellem bestyrelsen og sekretariatet vedr. personfølsomme oplysninger i referater 
Mailtråd 3: Mellem Theodor Gjerding og sekretariatet om at lægge referater på hjemmesiden 
 
I det følgende kan det dokumenteres, at den omtalte sætning er blevet tilføjet af ét af de tidligere 
bestyrelsesmedlemmer efter referatet er blevet godkendt og efter, at det oprindelige referat er lagt på 
hjemmesiden. 
 
(I dokumentationen har vi valgt at anonymisere den omtalte studentermedhjælper). 
  



Dokumentation af forløbet 
 
(Mailtråd 1) 
Den 27. marts, fire dage efter bestyrelsesmødet, sender SIND Ungdoms landsformand, Theodor Gjerding, 
referatet til godkendelse hos resten af bestyrelsen: 
 

 

 

Centralt i Berlingskes beskyldninger er mødets pkt. 7, hvor det afklares, hvem der stiller op til bestyrelsen 
på det kommende landsmøde den 25. april. (Vi vender tilbage til udviklingen i dette pkt. senere i 
dokumentationen): 

 

  



(Mailtråd 1) 
Den 3. april kl. 13.36 rykker Theodor Gjerding for en godkendelse. Kl. 15.44 godkender daværende 
bestyrelsesmedlem Ida Binderup: 
 
 

 
 
 
  



(Mailtråd 2)  
Den 6. april 2021 kl. 09.23 beder SIND Ungdoms sekretariatschef, Galina Nordby, om at få tilsendt 
referater, så de kan lægges op af sekretariatets studentermedhjælper på hjemmesiden. 
 

 
Note: De omtalte ”fortrolige (eller uhensigtsmæssige)” oplysninger handler om GDPR-følsomme 
oplysninger. 
  



(Mailtråd 2) 
Den 6. april 2021 kl. 09.27 svarer Theodor Gjerding, at det kun er Ida Binderup, der har godkendt referatet. 
Daværende bestyrelsesmedlem, Martin Tromborg Larsen, svarer også, at han er i gang med at rense 
referaterne for personfølsomme oplysninger: 
 

 
  



(Mailtråd 2) 
Den 7. april 2021 kl. 23.45 skriver Martin Tromborg Larsen, at referaterne er klar og sender. 
 

 
 
  



(Mailtråd 2) 
Den 12. april kl. 13.42 skriver studentermedhjælperen, at referaterne er lagt op på hjemmesiden: 
 

 
 
  



(Mailtråd 1) 
Den 13. april 2021 kl. 20.12 svarer Anna Nørgaard Sørensen pludselig på den oprindelige mail, hvor hun 
skriver, at hun har ændret nogle ”stavefejl” i referatet og lavet lidt tilføjelser, bl.a. med en 
inhabilitetserklæring: 
 

 
 
Anna Nørgaard Sørensen formuleringer i mailen giver naturligvis ingen anledning til at tro, at der er tilføjet 
ændringer af materiel/indholdsmæssig karakter i referatet. Tværtimod. Men hvad Anna Nørgaard Sørensen 
IKKE skriver eller fortæller til nogen, er at hun også har tilføjet en meget særlig formulering om Theodor 
Gjerding under referatets pkt. 7. Nu står der nemlig pludselig følgende: 
 

 
 

  



(Mailtråd 3) 
Den 15. april 2021 kl. 14.16 skriver Theodor Gjerding – uvidende om Anna Nørgaard Sørensens tilføjelser 
om ham – til sekretariatets studentermedhjælper, og beder vedkommende om at få lagt det rettede referat 
op. 
 

 
 


