
STÆVNING

Sagsøger: Frihedsbevægelsens Fællesråd, i det følgende FBF, som mandatar for formanden, Malue 

Montclairre

indstævner herved for Retten i Aarhus:

Cabrine Caroline Cheanette Ringgård

alias

Connie Ringgaard

Ringgaard Connie

Claus Skytte

 under nedlæggelse af følgende

påstande:

1.
Cabrine (Connie) Ringgård tilpligtes at anerkende, at udtalelsen: ”Malue Montclairre hedder 

oprindeligt Lone Amstrup og har et hav af konkursrytterier bag sig. Et team har siddet og 

undersøgt disse og har meldt tilbage, at der er tale om klassisk selskabstømning” er usande og 

ubeføjede. (Bilag 1)

2.

Cabrine (Connie) Ringgård tilpligtes at anerkende, at udtalelsen: ”Jeg synes du har krav på at blive 

orienteret om, at der foregår svindel og bedrag i FBF – ikke kun med vedtægter, men med 

foreningens midler, hvor Malue Montclairre har overtalt bestyrelsen, med hjælp fra Carl Henrik 

Rørbeck, til at få udbetalt fast løn via fiktiv kørselsgodtgørelse, da medlemmerne, som de KUN 

betragter som støttemedlemmer, i så fald ikke skal have besked og der ikke skal betales skat af 

pengene.

MAO: Bedrageri”  er usande og ubeføjede (bilag 2)

3.

Cabrine (Connie) Ringgård betaler inden 14 dage efter domsafsigelsen kr. 19.000 til Malue Montclairre 

i torterstatning.

Sagsfremstilling:

Sagsøgte har siden maj 2021 i utallige opslag på Facebook, i chatrooms, messengertråde og private 

beskeder bagvasket Malue Montclairre og påstået, at hun misbruger den forenings midler, som hun er 

formand for, FBF. Sagsøgte er d. 17.6. 2021 ved brev fra foreningens kasserer, Carl Henrik Rørbeck, 

blevet gjort opmærksom på, at de udokumenterede rygter, som hun viderebringer, er fuldstændig uden 

grund i virkeligheden. Dette har imidlertid ikke afholdt sagsøgte fra at fortsætte med at sprede de 

samme usandheder på nettet, tværtimod er sagsøgtes bagvaskelse af Malue Monticlairre fortsat i form af

rygter om Malue Montclairres aktiviteter i de seneste årtier, hvor hun udstilles som forhærdet 

økonomisk kriminel, ”selskabstømmer”, ”konkursrytter” mv.  De vedhæftede bilag udgør kun en 

forsvindende del af de mange injurierende opslag og meddelelser, sagsøgte har spredt. Sagsøgtes 

maliciøse hensigt er tillige demonstreret ved, at hun har udbredt oplysninger og Malue Montclairres 



tidligere navn. Malue Montclairreskiftede navn efter at have været udsat for voldsom stalking, og både 

hendes og hendes døtres personoplysninger, herunder tidligere navne, er omfattet af adressebeskyttelse i

Folkeregisteret. Der er således her også tale om retsstridg adfærd fra sagsøgtes side.

Om sagsøgtes motiver hertil skal sagsøger ikke gisne, men blot konstatere, at sagsøgte formentlig 

opfatter FBF som en ”konkurrent” til sit eget virke. 

Denne bagvaskelse af såvel formand som kasserer har haft konsekvenser for FBF, idet meget betydelige 

ressourcer har måttet anvendes på at tilbagevise sagsøgtes grundløse påstande, og FBF har endog været 

udsat for, at der af kredsen omkring sagsøgte er indgivet falske anmeldelser om anvendelsen af 

foreningens midler til Indsamlingsnævnet.

Dette har fået et antal mennesker til at udmelde sig af foreningen, grundet rygternes vedholdenhed og 

trods den manglende dokumentation. 

Det gøres gældende, at sagsøgtes adfærd er i strid med straffelovens § 268, subsidiært § 267.

Om sagsøgtes digitale identitet:

Sagsøgte hedder oprindeligt Connie Ringgaard, men har taget navneforndring til det navn, hun er 

stævnet under. Sagsøgte har gentagende fået sin profil på Facebook slettet på grund af falske og 

krænkende opslag. Hun benyttede derfor en tid lang profilen ”Claus Skytte”, som hun ”lånte” af en ven. 

Imidlertid kan det ses af de fremlagte bilag, at profilen er forsynet med en billede af sagsøgte, ligesom 

hun i flere beskeder gør opmærksom på, at ”det er Connie”. Desuden er sagsøgtes lingvistiske signatur 

temmelig unik.


