
Kære medlemmer 
 
Vi ved, at mange af jer har talt om og spurgt til forløbet omkring kontrakten med AAA-Trading 
omkring levering af digitaliseret teorimateriale til e-læringsplatformen. Vi i bestyrelsen har længe 
haft et ønske om at kunne fortælle lidt mere bredt om forløbet, men vi har vurderet, at det har 
været nødvendigt med fortrolighed, indtil sagen var afsluttet. 
 
Sagen er desværre endt med, at DHPU alene kan få tilbagebetalt ca. 110.000 kr. fra AAA-Trading, 
selvom e-læringsmaterialet ikke er blevet leveret som aftalt. DHPU er, som følge af manglende 
levering, forpligtiget til at tilbagebetale ca. 170.000 kr. tilbage til DIF ud af den samlede pulje på 
234.000, som vi i sin tid modtog i støtte til projektet. 
 
Det har ikke været let, og det har trukket voldsomt på de frivillige ressourcer i unionen, og 
udfaldet er på ingen måde, som vi kunne ønske os, men vi mener, at dette resultat er det bedste, 
vi har kunnet opnå.  
 
Vi vil fra bestyrelsens side her forsøge at beskrive forløbet og forklare, hvorfor DHPU er endt i 
denne økonomisk triste situation.  
 
Baggrund 
DHPU fik i 2018 tildelt kr. 234.000 fra DIF’s initiativpulje til udvikling af digitalisering af teori på 
DIF’s e-læringsplatform.  
 
Til at gennemføre dette projekt blev der af tidligere bestyrelse i 2019 indgået en ét-årig kontrakt 
med udløb 31.12.2020 med AAA-Trading, som ejes af Steen B. Poulsen, bestyrelsesmedlem i 
DHPU, omkring udvikling af 25 teorimoduler til e-læring.  
 
Kontrakten foreskrev en løbende betaling, baseret på 50% ved leverede og godkendte blokke og 
resten ved endelig afslutning af projektet. Det var endvidere aftalt, at DHPU’s betalinger skulle 
tilbagebetales ved manglende levering fra leverandør. Af årsager, som den nuværende bestyrelse 
ikke har kunnet finde svar på, blev det fulde beløb på 231.250 kr. udbetalt til AAA-Trading ultimo 
2019. 
 
Ved kontraktens udløb 31/12-2020 havde AAA-Trading blot leveret fire moduler, og der blev 
derfor udarbejdet en tillægsaftale, hvor AAA-Trading fik forlænget fristen for levering til 1/5-2021. 
 
Den nye bestyrelse i DHPU afholdt første bestyrelsesmøde den 4/10-2021, hvor det kunne 
konstateres, at AAA-Trading fortsat ikke havde leveret og fået godkendt flere moduler end de 
første fire. 
 
Samme uge afholdt uddannelseschefen i DHPU et møde med AAA-Trading om den manglede 
levering. Konklusionen på mødet var, at Uddannelseschefen ikke længere havde tillid til, at AAA-
Trading var i stand til at løfte opgaven og dermed realisere projektet. 
 



Eftersom indholdsleveringen allerede var forsinket med mere end et år samt Uddannelseschefens 
manglende tillid til AAA-Trading, besluttede bestyrelsen at opsige samarbejdet og kræve det 
forudbetalte beløb (kr.231.250) tilbagebetalt. 
 
Formanden afholdt efterfølgende et møde med Steen/AAA-Trading med bistand fra en DIF-jurist, 
hvor AAA-Trading fik mulighed for at fremlægge sine synspunkter og komme med evt. 
løsningsforslag.  AAA-Trading var imidlertid ikke enig i, at der skulle ske fuld tilbagebetaling og ville 
alene tilbagebetale 129.000 kr. med begrundelsen, at DHPU skulle have misligholdt kontrakten på 
flere punkter, hvorfor AAA-Trading så sig berettiget til betaling for i alt 11 moduler. 
 
På trods af ordlyden af kontrakten omkring fuld tilbagebetaling ved manglede levering valgte 
bestyrelsen at følge DIF’s jurist råd om at tilbyde betaling for de fire leverede og godkendte 
moduler. 
 
Dette tilbud blev imidlertid blev ikke accepteret af AAA-Trading, og DHPU modtog i 
december 2021 besked fra AAA-Tradings advokat om, at forligstilbuddet på 129.000 kr. blev 
fastholdt. Advokaten gjorde endvidere opmærksom på, at der ikke var midler i selskabet, og at 
tilbuddet var betinget af en væsentlig kapitaltilføjelse til AAA-Trading IVS.  
 
Som følge af, at AAA-Trading derefter havde overgivet sagen til en advokat var DHPU tilsvarende 
nødsaget til at hyre advokatbistand, fordi DIF ikke har mulighed for at yde juridisk assistance af 
den karakter. Bestyrelsen overgav derfor sagen til egen advokat, som anbefalede, at man forsøgte 
at indgå et forlig.  
 
Udover at en retssag vil være en langvarig og opslidende proces med store advokatomkostninger 
for alle parter, så ville DHPU højest kun opnå en pyrrhussejr, fordi AAA-Trading blot ville kunne 
erklære sig konkurs i det tilfælde, at retten skulle give DHPU medhold – hvilket AAA-Tradings 
advokat heller ikke lagde skjul på. DHPU havde derfor i realiteten ikke andre muligheder end at 
indgå et forlig, hvorfor bestyrelsen gav advokaten mandat til at indgå den bedst mulige aftale.  
 
Forhandlingen mellem de to advokater medførte imidlertid ikke en forbedring af det oprindelige 
tilbud, da AAA-Trading valgte i stedet at nedsætte forligsbeløb til 110.600 kr.  
 
Efter rådgivning fra vores advokat samt overvejelse af sagens øvrige omstændigheder vurderede vi 
som bestyrelse, at udsigten til at opnå en større tilbagebetaling end det tilbudte ikke ville være 
muligt, hvorfor vi imod vores gode vilje valgte at acceptere forliget. Et lille plaster på såret har dog 
været, at advokaten har frasagt sig salær, idet forliget blev mindre end oprindelig tilbudte.  
 
Sideløbende med forhandlingerne med AAA-Trading har bestyrelsen været i dialog med DIF, som 
har forlangt at få bevillingen tilbagebetalt, idet det ansøgte projekt ikke er blevet gennemført i 
overensstemmelse med bevillingsskrivelsen.  
 
Bestyrelsen har fra første færd haft en åben og transparent kommunikation med DIF, hvilket har 
sikret, at DIF (fortsat) har tillid til DHPU - både i den daglige drift og evnen til at gennemføre 
projekter, hvilket er yderst vigtigt, både i forhold til det daglige samarbejde, men ikke mindst i 



forhold til fremtidige ansøgninger om tilskud til nye projekter. Det har også efter forhandling med 
DIF betydet, at vi i stedet for at betale det fulde beløb på 234.000 kr. tilbage, så ”slipper” DHPU 
med en tilbagebetaling på kr. 170.500.  
 
Vi har i bestyrelsen som nævnt længe gerne villet have fortalt mere. Men uanset at vi har gået 
stille med dørene i en periode, så kan I kan være sikre på, at vi hele tiden har haft medlemmernes 
interesse for øje og forsøgt at opnå det bedst mulige resultat.  
 
Det er en enig bestyrelse, der står bag de handlinger og beslutninger, der har været taget.  
 
Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte DHPU’s formand, Sanne Røhe. 
 
Mvh Bestyrelsen DHPU 
 
 


