Fra: KaJle Sirek-Madsen [mailto:soepsyk@post6.tele.dk]
Sendt: 18. april 2007 14:33
Til: 'MikkeI.Warming@sof.kk.dk'; 'Leslie_'; 'Peter_Sehluter@br.kk.dk'; 'WaJlait_Khan@br.kk.dk';
'Rikke_Lauritzen@br.kk.dk'; 'Lars_Rasmussen@br.kk.dk'; Thor_Groenlykke@br.kk.dk';
'Finn_Rudaizky@br.kk.dk'; 'Jens_Nielsen@br.kk.dk'; 'frank_hedegaard@br.kk.dk'
Emne: Gaderummet

Til Socialudvalget
- minus Bjarn Nielsen, da vi ikke har mail-adressen

Notat vedr. bestyrelsen forar 2007.
Det er vigtigt for Gaderummet-Regnbuen at fa udredt fatale fejl i beslutningsgrundlagct for rnedet
dags dato.
Saledes skal det preeciseres at niir Ole Henriksen underskriver og handler pa vegne af Bestyrelsen,
har felgende medlemmer ikke deltaget i udformningen af skrivelseme eller andre handlinger, der
matte knytte sig hertil:
1.
2.
3.
4.

Maya Thisted, Bestyrelsesmedlem, medarbejderreprresentant
Yousuf A.N.Mohamed, Neestforrnand i Bestyrelsen. Brugerrepnesentant. PI. hjemles,
Stella Serensen, Bestyrelsesmedlem
Birthe Bech Jorgensen, Bestyrelsesmedlem. Har veeret syg, grundet hjemerystelse og har
derfor ikke deltaget i bestyrelsesarbejdet i den senere tid.

Bestyrelsen som Kommunen henviser til, tegnes saledes af to personer, Ole Henriksen og Advokat
Laue Traberg Smidt.
Der er saledcs ikke tale om en konflikt mellem en bestyrelse og en Iedelse, men mellem Ole
Henriksen, Laue Traberg Smidt og den samJede medarbejdergruppe. Ole Henriksen bemeerker i
skrivelse af at han er medt med et mistillidsvotum af dele af medarbejdergruppen. Det skal her
preeciseres at det drejer som et mistillidsvotum forrnuleret og underskrevet af den samlede
medarbejdergruppe, undtagen en person i skanejob, der arbejder i gaderummet periodevis. Vi
vedleegger ogsa papiret fra Ole Henriksen, som ferer til mistillidsvotumet (Brev af 2007-01-21).
Ligeledes skal det understreges at medet den 28. januar 2007 var et lovligt indkaldt
bestyrelsesmede. Ole Henriksen og Laue Traberg Smidt meldte afbud fa timer fer medets
begyndelse. Ved bestyrelsesmedet blev Ole Henriksen ekskluderet, og en efterfolgende
generalforsamling d.28.februar 2007 stadfrestede eksklusionen, ikke bare af Ole Henriksen, men
ogsa af bestyrelsesmedlem advokat Laue Traberg S m i d t . '
Aktuelt er vi i gang med en reetablering af bestyrelsen, som pI. bestar af fire personer, men som
skal veere pa syv.

1 forhold til punktet omkring regnskabet, medsendes en e-mail, rundsendt af Laue Traberg Smidt
den 2. marts 2007, der pastar at han fra Kommunen er blevet informeret om at Gaderummets revisor
ikke vii tage ansvaret for regnskabsaret 2006. Vi har fra Gaderummets side ikke hort noget fra
kommunen og da vi selv kontakter revisor, er det med henblik pa at fa et dementi af Laues usande
udsagn, hvilket vi modtog den 14. marts (se brev af 2007-03-05).
Maya Thisted, socia/psyk%gisk medarbejder & Stella Serensen, frivillig B/agard Kirke
Bestyre/sesmed/emmer

Ssndagsmedet d. 21. januar 2007.
Der er lebet meget vand i aen siden d. 14. december 2006, og der hseldes mere og mere forkert ud
til stiUingtagen. Da jeg ikke lrengere har Iysttil at blot at se pa, skaljeg hermed ganske kort give mit
syn. leg lean ikke se hverken hoved eller hale i de mange forklaringer, der indtil nu er fremkommet
i balladen mellemManuel og Christine, sa derfor lean jeg ikke tage og har ikke taget stiUing i sagen,
PA foranledning af Thomas Graack bar de to parter lukket sagen, Carl Erik Birck Madsen ensker
den viderefsrt til nu ogsa at omfatte mig.
Det medfarer, at der rejses tvivl omkring min person (jeg forseger at fremme Nikolajs anssettelse i
Gaderumrnet). Jeg kan ikke huske, hvem der foreslog, at Nikolaj skulle arbejde moo regnskaber i
Gaderummet, men cia Nikolaj blev spurgt herom af Carl Erik, afviste han blankt. Han havde set,
hvorledes Siobodanblev behandlet. Det er rigtigt, at jeg taler med CASA om et forskningsprojekt
vdr. effekten af Gaderummets virke. CASA vil have en af deres egne til studiet, Jeg mener, at det
skal veere en af Gaderummets egne (tidligere foresl8et Alina). Jeg mener, at undersagelsen skal
bruges til at sikre Gaderummet. CASA sarntalerne ferer til, at jeg beskyldes for nepotisme (familie
og venner fir serlige fordele), Jeg rnA konstatere, at Nikolaj ikke bar modtaget en eneste lenkrone
fra Gaderummetindtil nu, hvorimodjeg lean konstatere, at Alina der Mev ansat ca. 2000 til 10 timer
pr uge, fra 2004 til 2005 er steget med faktor 2,17, pA samme tid, som hun blev mere eller mindre
"sengekammerat" med lederen. At den gamle gode studieleammerat fra Boerne Anne Svoldgard
Jenson, der blev ansat i begyndelsen af2005 til 20 timer pr uge i tre maneder, stadig er ansat og nu
med over 30 timer pr uge, og at Ditte, CarlEriks "vist nok familie", til 10 timer om ugen, Jeg skal
ikke her bedsmme den enkeltes indsats, men blot sparge, hvem er det, der fremmer egne interesser
.
(lederen, familie og venner hsever 49 % af'lanbudgettet i Gaderummet).
Sa er der den med et forklaringsproblem (svampe). I sommeren 2006 blev der afCarl Erik vejledt
om, hvorledes man skulle sikre sig, at Martin, nir han fik svampe i Thylejren, skulle vrereredru.
Der var ikke tale om, at han ikke m8tte ta demo 12004 blev de svampe indsamlet, der blev benyttet
nyt8ret2006, og under kyndig vejledning af Carl Erik terret paloftet i det gamle Gaderum. Ved
samme lejlighed reg han en joint indeholdendeknuste svampe og hash.
Problemet er slet ikke den s8.kaldte konflikt mellemManuel og Christine, men at Nikolaj rent
faktisk bar taet frem i sin opgave, at huset lUdmandsgade 60 er delt ito. Nemlig Regnbuen pa
ferste sal og Gaderummetforneden. Regnbuen bestemmer alt. Denne oplysning kunne medfere, at
der opstod ansker om anden fordeling, derfur skal Nikolaj drives ud, og om nedvendigt ogs! mig,
slledes at man ikke tar tid til at opdage denne viden.
Til fmstkommendebestyrelsesmade i Gaderummet I1JOsker jeg disse problemer dreftet, herunder
hvorledes, der kan indfares en personaiepolitik sa familie og venner ikke tilgodeses, og en
personalepleje sl personalettrygt ter handle til gavn for boere og brugere, Ligeledes vil jeg have
dreftet, bvorledesbrugerindflydelsen lean genskabes, siledes at brugerne ikke gemmer sig "for
lsereren" eller sAledes, at der ikke er enetale af"KaIle il Jung",
Dvs. dagsordenspunkter til bestyrelsen: 1. Ansettelsesprocedure. 2. Personalepolitik og 3.
brugerindflydelsen
ole

AP

STATSAUTORISEREDE
REVISORER
N~ ... Fal1m"!lsgade 11

1354l:l1bonh..... K
11>1

Gaderummet· Regnbuen

Fa.

+45 70 15 78 11
t<l5 70 15 7812

Moll infoOap.dk

R6dmandsgade 60
2200 Kebenhavn N

Keblll1lllMl

All.: Kalle Sirek-Madsen

5. mlllfB2007

l00227-AL

Sklft If revisor

VI har fo,.tjet, at der i forbindelee mad diskU88loner i bestyrelsen, har VlBret forlydende om, at
•...revisor harsmidt hAndkllllldel i rlngen" og at ".•.rlllllsor har nedlagt sit hverv i utlde",
Foren god OIdens sllyld skal vi oplyse, at ovenstiende ikke er tilfeeldet. Statsautorlseret revisor
Finn Nielsen, der gennem en llil'lll8kke har VlBret revisor for forenlngen. har siden 2004 foretaget
en nedlrapnlng at sit arbejde som f/lJlge at pensionering. I forbindelse hermed har AP I Slatseutori
serede revisorer v/atatsautortseret revisor Ande,. Ladegaard overtsget en IlI!kke at Finn Nielsens
kllenter, Som en konsekvens heraf deltog Anders Ladegaard den 19. april 2008 I et mede mad
Kalle Birek-Hansen og Finn Nielsen. PA medet blev dl'llfl8l problemBlilllnger omkrlng regnskabet
for 2005 og regnskabet blev gennemgAet med henbilk at give Anders Ladegaard den fomadne
indsigl i forenlngens r&gnskabsferelse, sllilades at han fra og med regnskabsAret 2008 kunne vare
!age revlsionen af forenlngens Arsregnskab.

Den 29. august 2008 deltog Blatsautoriseret revisor Ande,. Ladegaard og revisor Michael Peder
sen I et m/lJde med Kalla B1rck-Hansen og regnskabsansvarlig DiIte Brandstrup med henblik pA
plan1lllllning at revisionen for regnskabsAret 2008,

Derer uledes i forArel og lommeren 2006 foretagel en heltIlIldvanlig oVerdragelae sf revisionsn
sf Forenlngen Gaderummet fr8 stataautoriseret revisor Finn Nielsen III statsautorfseret revisor ~

denl Ladegaard med henbllk p6, at statsautoriseret revisor Anders Ladegaard fre og med regn
lkabUret 2006 Ikal overlage revisionen. De indledningsviat refererede udsagn om, at·.••revisor
hersmidt hAndklllldel I ringen" og at "...revl80r har nedlagl III hverv i utide", er uledes forkerte.
SAfreml du herspergsm61 i denne forllindelse, er du velkommen Iii at konl8kte undertegnade.

Mad venllg hilaen

~~-i:1W

taeutorl8erel revisor

ltalsautoriaeret reVisor
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Fra: Gaderummet-Regnbuen [mailto:socpsyk@p0st6.tele.dk]

5endt: 7. marts 2007 15:23
Til: E826@fat.kk.dk
Emne: Gaderummet
Killre Jens
Hermed brevelfra revisorerne. Det OOkrlllfler mine ord.
Jeg vii understrege at jag finder del megetOOklageligt at skulle dementere de 10gne og forviklinger. som
LaueTraberg Smidtkaster af sig og hAber pA ikkefremover at villre nadsaqet til at ofre mintid pA denslags
intriger.
Madvenllg hilsen
Kalle Birck-Madsen

Frat Gaderummet-Regnbuen [socpsyk@post6.tele.dk)
Sendt: 2. marts 2007 13:42
Til: bbjj@webspeed.dk; alfrys@hum.ku.dk; fatimaJ@softhome.net; piastroh@gmail.com; Ditte
Brandrup; Kalle Birck-Madsen; Its@hrlaw.dk; marielottrup@hotrnail.com; mthisted@tiscali.dk;
chillol@hotrnaiI.com; stentao@hotmail.com; anne.marie.janus.jensen@nordrevaenge.dk;
marielottrup@hotrnail.com; stella.bs@get2net.dk; anne.j@kabelnettet.dk
Enme: Information fra Gaderummet, og diverse misinformation fra anden side
Vedlueftede filer: 2007-02-28 Slutdokument. Fra Paladsfuser til Bernet ornnide.pdf
Til dern, det mAtte angA!

Angaende Generalforsarnlingen d.28.tebruar 2007 i Gaderummet
Vadhaeflet er genlllatforsamlingsbeslutning.

Vedr. revision at regnskabet. jf. nedenstB.endemaii tra Laue.
Siden Gaderummets start er regnskabet revideret at statsautoriseret revisor Finn Nielsen. SAgik Finn
Nielsen pA pension fra sit arbejde I starten af 2002-2003, men han beholdt forskellige smA regnskaber,
herunder Gaderummets. SidsteAri januar 2006ifm. revlsionen af regnskab for Ar2005, meddeRe Finn
Nielsen, at han heR stopper med sit revislonsarbejde. Da vi madtes om det endelige regnskab i marts 2006,
deltog en ny revisor, sorn FinnNilsen havde anOOfalet os scm hansaflaser, Denne revisor blevaccepteret af
Gaderummet, og han harjust her i slutningen af februar 2007fAet regnskabet overbragl til endelig revision.
Det er sAdan, at nAr en revisor stopper, sll udlaler han sine grunde hertll, og det er selvf01gelig del af Ar
2006-regnskabet, da der her er ny revisor. Derer ikke nogen revisor. der er gAet i utlde ellerandet Det er en
konstrueret IlIlgn - som mangeandre udlalelser fra Laues side.
Laue har vaeret i Gaderummet rnaske en hAndfuld gange i helesit Iiv.Og ellers intet gjort, andetend
obstruktion.
Mad venlig hilsen
Kalle

Fra: Laue Traberg Smidt[mailto:LTS@hrlaw.dk]
5endt: 2. marts2007 06:49
Til: undisclosed-recipients:
Emne: GyIdlgheden at valg at bestyrelse

K~re

venner i bestyrelsen,
Besl)Irelsen er 1kJ<e valgt ~ en generalforsamllng - s~ vldt leg husker vedtlegteme. Man ken derror ikke ~ nogen
sorn heist forsamling i Gaderummet bare afsaatte, "",Ige eller gen"",lge beslyrelsen.
Problemet for en ny beslyrelse valgt I strld med vedt<egteme er Ikke kaempestort. hVIS bestyrelsen er enlg med aile
andre om at man bare fungerer. Problemet ops~r Imldlertld IIdt senere n~r medlemmerne af bestyrelsen skel
underskrive ~ regnskebet 2006 (og senere 2007). Selv am man Ikke er 10vIIgtvalgt ~tager man slg nemllg et
personllgt ansvar for ~rsregnskabet ved at undersknve det. Sam medartJejdervalgt har man samme ansvar. Ansvar
betyder at kommunen har nogle personer at !l~ IllS p~ hvls det senere vlser sig at der er brugt penge ~ noget
kommunen Ikke ken IIde. Det er Isaer glftlgt n~r revisor har smidt h~ndklaedet. Kemmunen har nemllg fortalt mig at
Gaderummets revisor smed h~ndklaedet I rlngen allerede Inden bestyrelsen blev g~et. Dat giver mig urollge
fomemmelser at vi som bestyrelse Ikke er blevet Infomneret af ledelsen am at revisor har nedlagt sit hverv I utlde.
Kernmunen har tllmed oplyst mig am at revisor Ikke vII tage ansvaret for ~",regnskebet2006. Jeg er meget urollg
over den oplysnlng og over at vi Ikke I bestyrelsen er tllevet Infomneret herom. Dat er et klart fareslgnal. Jeg er glad
for at Jeg ikke Kommer til at underskrive reqnskabet,
Mvh
Laue

