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Dato 2007-05-10

Da Kebenhavns kommune har meddelt, at det er fonden for Gaderummet, der skal foretage afskedigelserne,
og har besluttet at en afskedigelse fpr 31. rnaj er en betingelse for, at kommunen udbetaler Ien i opsigelsesperioden, skal jeg an mode om at detaljerede oplysninger om aile ansatte sendes til mig, s"ledes at de er i min
besiddelse senest mandag 14. maj kl. 12.00. Oplysningerne skal omfatte aile ansatte ink!. dig og uanset
hvilket ansettelsesforhold de har. Oplysningeme skal ornfatte, navn, cpr-numrner, privat adresse samt kopi
af ansrettelscspapircr, ansrettelsesbevis, kontrakt eller andet, der kan belyse ansrettelsen, herunder tidspunktet
for ansattelsen. Jeg er opmarksom pa, at en del medarbejdere oprindeligt ikke blev ansat af fonden
Gaderumrnet, men af foreningen eller andre forudgaende konstruktioner. Safremt der ikke ved overgang til
fonden er oprettet nye aftaler, er jeg tilfreds med at fa oplysninger om forholdene vcd den oprindelige
ansettelse, Som minimum enskes en kopi af den seneste Jenseddel for aile.
Safrernt du ikke fremkommer med oplysningerne viI jeg foresla bestyrclscn, at det betragtes som
bortvisningsgrund, eftersom du er administrativ leder af Gaderummet. Det samrne greider i ovrigt, safrernt du
ikke loyall medvirker til at forberede bestyrelsens arbejde.
De udfald mod bestyrelsen, sorn du er kommet med ved flere lejligheder, giver mig grund til at frygte, at du
ikke viI medvirke til bestyrelsens arbejde som onsket i delle brev. Jeg hen stiller indtrrengende, at du
medvirker, badc af hcnsyn til udbetaling af Ilbll til medarbejdeme i en eventuei opsigelsesperiode og af
pensyn til din egen lens betaling. Safremt jeg ikke modtager de onskede oplysninger viI medarbejdeme ikke
kunne fa udbetalt noget som heist ved ferstkommende lonudbetaling. Se medsendte kopi af brev fra
kommunen.

Endelig anmoder jeg om, at dp over for mig tilkendegiver, om du stadig anser dig som ansat af fonden eller
om din ansrettelse er overgaet til en anden institution, herunder eventuelt den institution jeg forstar der senest
er stiftet til brug for den fortsatte drift af institutionen Gaderumrnet. Hvis det er tilfreldet viI fonden
Gaderumrnei naturJigvis ikke betale din I¢n i en eventuel opsigelsesperiode.
Narverende brev sendes bade sorn almindeligt brev og som anbefalet.
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