22. januar 2007

Til Bestyrelsen for Gadennnmet og til Bestyrelsen for Gademmmet-Regnbuen

MISTILLIDSVOTUMtil BESTYRELSESFOFMANDEN
Som medarbejdere i G a d e m e t fmder vi det nedvendigt at bede bestyrelsen om at gribe ind i den
nuværende husproces. Som medarbejderpuppe star vi uforstående overfor. at den nuværende
Bestyrelsesformand Ole Herniksen handler og agerer som han gm. Vi opfatter at Ole Herniksen
ikke har iagttaget ansvaret for egen habilitet i flere vaserende sager.
Udbsende årsag til dette mistillidsvotum er en bade ukorrekt og usaglig skrivelse iin Ole
Hentiksen, som blev afleveret til det ibne bord til H u s d e t i Gaderummet m d a g den 21. januar
2007, indeholdende et helt uacceptabelt angeb p8 medarbejdergnippen, hvor der indirekte stilles
sp0rgsmAlstegn ved motiverne for ans~ttelsenaf personalet.
Vi skal påpege, at vi ikke her vil kommentere skrivelsen direkte -den er "simpelthen for beskidt"
som en medarbejder udtrykte det. Skrivelsen er vedlagt u1 bestyrelsens onenteiing.
Vi ser desværre ikke nogen anden mulighed i den nuværende situation end et direkte
mistillidsvotum til bestyrelsesformanden Vi har forsagt alle mulige konfliktl0sende tiltag, men
forgæves. Vi er meget kede af mAtte iage dette skridt, men ser ikke andre muligheder, når vi skal
tage et professionelt ansvar for Gaderummets boere og beugere alvorligt Kontliktprocessen, der
blev abnet i december, har som konsekvens medfm en stadig skarre lammelse afhusets
organisatotiske og formelle handleevne, lige som dagligdagen for husets mennesker og
samarbejdskiimaet for de ansatte lider stor skade.
Vi mk konkludere, at Ole Herniksen ikke længere er i siand til at varetage et bestyrelsesansvar
endsige posten som formand.
Vi skal overfor bestyrelsen understrege, at vi som medarbejdere bakker op om den daglige leder
Kalle Birck-Madsen, og at vi opfatter Ole Henriksens fortsatte deltagelsei Gadaummets
sammenhænge p i de nuværende præmisser som uforenelig med den fortsatte faglige
udvudmgsbestræbelse og det gode arbejdsklima i G a d e m e t .
Vi opfordrer derfor Ole Henriksen til af egen drift at nedlægge sit hvem som fonnand og tnedc ud
afbestyrelsen. I modsat fald opfordrer vi bestyrelsen til at iagttage den pikævede procedure i
overensstemmelse med fmingeus vedtægter.

Såiedes vedtaget af medarbejderne i Gaderummet-Regnbuen.
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