Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde, kl. 13.00, onsdag, den 16. maj 2007 på Bernstorffsgade 17
(Der var ikke indkaldt korrekt til mødet, endsige fremsendt dagsorden. Stella og jeg fandt ud af
mødested og tid ved at ringe til Kommunen. Kun Maya havde fået fremsendt en mail, hvor det
fremgik at mødet var den 16. maj i Bernstorffsgade 17, kl. 14-15. Jeg ringede derfor for at få oplyst
mødelokalet, hvortil jeg til min overraskelse blev orienteret om det korrekte mødetidspunkt.)
Tilstede: Advokat Moesgaard, kommunens støtteperson til Bestyrelsen, ekskluderet medlem af
bestyrelsen Laue Traberg Smidt, ekskluderet formand for Bestyrelsen Ole Henriksen,
Bestyrelsesmedlem Birte Bech-Jørgensen, Bestyrelsesmedlem Stella Sørensen, Bestyrelsesmedlem
Maya Thisted.
Fuldmagt fra Yusef Mohammed til Maya Thisted.
Medarbejder Anne Marie var mødt op som referent, da Kalle var syg, men blev bortvist af Ole,
Laue og Birte med begrundelse om at der skulle diskuteres personfølsomme sager. Som Laue
fremhævede overfor Stella, da hun beklagede sig over at der nu ingen referent var, ”Og tro mig, hun
kan ikke skrive referat, jeg kender hende udmærket”.
Indledningsvist blev Moesgaard præsenteret, som en advokat stillet til rådighed for bestyrelsen af
kommunen. (Ole havde vist arrangeret det) Stella var meget vred over ikke at have fået fremsendt
mødeindkaldelse eller dagsorden, selvom Maya havde anmodet pr. mail om at han skulle sende til
hende. Ole begrundede det med at hans computer nok kun virkede ind imellem. At Stellas adresse
ikke figurerede på en rundsendt meddelelse, kom der en længere søforklaring på. At vi ikke var
orienteret om mødetidspunkt eller sted, blev der trukket på skulderen af og da Anne Marie var
bortvist blev dette helt fatale brud på vedtægterne og direkte chikane af udvalgte
bestyrelsesmedlemmer ikke ført til referat. Birte orienterede mig om at hun var indkaldt telefonisk.
Advokaten Moesgaard orienterede om Bestyrelsens ansvar. At vi hæftede økonomisk for
Gaderummet og da vi ingen midler havde, var det et naturligt tiltag at nedlægge fonden. Han gjorde
meget ud af vigtigheden af at overholde høringsfrister i forhold til afskedigelse af personalet og
eksemplificerede ved en selvejende børnehave, som havde retssager flere år efter pga. manglende
høringsperiode for lederen.
Herefter gik mødet i gang.
Advokaten Moesgaard tilbød sig som referent. Ole læste dagsordenen igennem, herefter bad jeg om
ordet. Jeg meddelte at Kommunen havde været ude for at holde et dialogmøde, som brugerne ikke
havde oplevet som positivt, dette modsagde Laue straks, da han havde set referat fra Sven Bjerre,
som var meget positivt.
Herefter meddelte jeg at jeg ikke fandt at Bestyrelsen arbejdede for Gaderummets interesser. Jeg
ønskede derfor at fritstille min og Yussufs bestyrelsespladser og herefter stille vores mandat til
rådighed for en legitim Bestyrelse. Jeg meddelte at jeg ville gå, men på opfordring fra Birte, blev
jeg som observatør.
Indledningsvist blev der stemt om alle i Bestyrelsen kunne støtte fyringen af personalet. Birte
bemærkede at hun følte sig som deltager i Milgrams eksperiment. At kommunen tvang hende til at
give Gaderummet stød og at hele scenariet forekom hende meget ubehageligt. Herefter stemte alle
for, på nær de to fritstillede. Som Laue bemærkede, ville han ikke sætte sin ejerlejlighed på spil for
Gaderummet. Stella var meget usikker på sin stemme, men især Laue pressede på og pointerede at
hvis nogen stemte nej, ville han have anført navn på vedkommende i referatet, så vedkommende
kunne hæfte på den kæmpegæld der kunne være ved at hæfte for medarbejdernes lønninger. Hun
stemte tøvende for.

Herefter stemte man om overdragelse af lejemålet Rådmandsgade 60 til Københavns Kommune.
Igen med Laue, Birte og Oles kommentarer om at man ikke ville sidde med det ansvar. Alle stemte
for overdragelse til Kommunen, på nær de to fritstillede.
Herefter stemmes der om Kalle skal bortvises.(er ikke sikker på ordlyden af denne afstemning –
håber det er tydeligt i referatet fra advokaten)Der stemmes umiddelbart for(Stella stemmer blankt),
men det annulleres igen, da der ikke er et juridisk grundlag for bortvisning. (usikker på dette afsnit
– skal sammenlignes med advokatens)
Ole er vild for at sætte en meget snæver høringsramme op for medarbejderne og især Kalle. Her
blander kommunens advokat sig og siger at Bestyrelsen ikke bør følge Kommunens fordringer
blindt, men bør veje hensynet til medarbejderne tungest. At kommunens tidsfrist overskrides (d.
31.5.07)er kommunens problem, mener han. Ole giver medarbejderne en dag mere. Det virker som
om Ole og Laue finder det meget vigtigt at handle indenfor tidsrammen. De udveksler mange blikke
under denne diskussion.
Undervejs til mødet kom Laue med flere bemærkninger, såsom at ”Mikkel Warming virkelig var
blevet banket på plads til udvalgsmødet”. Eller at ”vi, med kommunal erfaring, kender jo spillet”,
som Laue bemærker til Birte og Ole.
Andre betragtninger:
Stella og jeg sidder allerede i mødelokalet. Ole dukker kort tid efter op. Et minut efter kommer
Laue. Ole viser ham straks brevet som Kalle har sendt til Ole, med kopi til psykologforeningen,
Laue mumler noget a la ”dybt ulovligt, kan ikke lade sig gøre”. Da de senere snakker om Kalles
manglende samarbejde, påpeger jeg at de jo som skrevet af Kalle kan rekvirere papirerne hos
Socialministeriet, hvortil Laue bemærker at det ikke er holdbart, da der kunne gå papirer tabt
undervejs. Ligeledes betoner de det vigtige i at Kalle udleverer dem, som den eneste gyldige måde
at vise ansvar. Jeg påpeger at det jo er fordi vi i Gaderummet ikke anerkender dem som en gyldig
Bestyrelse, at vi har valgt denne fremgangsmåde. Laue råber at det er løgn, at ingen vil give så
tåbeligt et råd. Laue bliver ved at betone at han må have medarbejdernes lønsedler og
ansættelsespapirer, så han kan drage omsorg for - og udtænke handleplaner for udsatte, svage
medarbejdere. Jeg meddeler at vi som medarbejdere allerede er klar over vores muligheder. Laue vil
gerne have ført til referat at jeg siger at medarbejderne ikke har brug for hjælp, hvilket jeg nægter at
få ført til referat, dette respekteres.
Da mødet er slut, går Ole hjemmevant med advokaten op til Jens for at formulere skrivelsen til
Kalle på korrekt jurasprog. Den skal fremsendes fredag, bemærkes det.
På intet tidspunkt spørges der til Gaderummet, dets brugere og boere.

Maya

