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OPSIGELSE AF TEATERCHEF SKYLDES FLERE ALVORLIGE FORHOLD 
  
Udtalelser fra Jon Stephensen om, at afskedigelse skulle være politisk motiveret, kræver berigtigelse. 
Derfor understreger bestyrelsesformand i Aveny-T, Henning Dyremose, at opsigelse skyldes flere ledelses- 
og forretningsmæssige forhold af alvorlig karakter, og ikke politiske holdninger. 
  
Fredag den 27. maj besluttede bestyrelsen på Aveny-T at opsige teaterchef Jon Stephensen, fordi 
bestyrelsen endegyldigt havde mistet tilliden til ham som teaterchef. Grundet GDPR-regler kunne 
bestyrelsen ikke gå i detaljer med de forhold, der har ført til mistilliden. Siden har der verseret anklager om, 
at beslutningen skyldes, at teaterchef Jon Stephensen har meldt sig ind i det politiske projekt Moderaterne 
og skrevet en kronik sammen med Moderaternes formand. 
  
Bestyrelsesformand Henning Dyremose har i flere interviews afvist denne påstand og ønsker at uddybe 
denne afvisning, da påstanden er blevet rejst fra flere sider:  
  
Henning Dyremose oplyser, at bestyrelsen den 10. maj modtog oplysninger om en række forhold af 
ledelsesmæssig og forretningsmæssig alvorlig karakter. Herefter iværksatte formandskabet en 
undersøgelse af forholdene, og da resultaterne forelå den 20. maj, konstaterede en enig bestyrelse, at de 
havde handlepligt, at konklusionerne uundgåeligt måtte betyde ophør af Jon Stephensens ansættelse ved 
teatret, og at bestyrelsen endegyldigt havde mistet tilliden til at fortsætte med Jon Stephensen som 
teaterchef. Herefter indledte bestyrelsen forsøg på forhandlinger om en fratrædelsesordning med Jon 
Stephensen, som de er kontraktuelt forpligtet til repræsenteret ved advokat for at sikre en professionel 
håndtering af opsigelsesforløbet. Da dette ikke var muligt, besluttede bestyrelsen den 27. maj at opsige og 
fritstille Jon Stephensen med øjeblikkelig virkning grundet de alvorlige forhold, og grundet mistillid.  
  
”I forhandlingerne understregede vi flere gange, at opsigelsen skyldes flere ledelsesmæssige og 
forretningsmæssige forhold af alvorlig karakter – og at det intet har at gøre med Jon Stephensens politiske 
ståsted og udmeldinger. Dette har jeg også forklaret adskillige journalister og samarbejdspartnere. Vi kan 
ikke fortælle om indholdet i de konkrete sager, men forholdene er af så alvorlig karakter, at bestyrelsen 
helt har mistet tilliden til Jon Stephensens ledelse af Aveny-T, og at vi har været nødt til at leve op til vores 
ansvar som bestyrelse,” siger Henning Dyremose.  
  
Bestyrelsen har netop ansat skuespiller og tidligere teaterchef Thomas Levin som konstitueret direktør og 
forventer at slå stillingen som teaterchef op i løbet af sommeren. 
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