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Direktør Sven Bjerre 
Socialforvaltningen, Københavns Kommune 
Bernstorffsgade 17, 3.sal 
1592 København V 
 
 
     København d.14. januar 2008 
 
 
Vedr.: Den selvejende institution Gaderummet 
 
 
Kære Svend Bjerre 
 
Bestyrelsen i den selvejende institution Gaderummet, udpeget november 2007, har fredag d. 11. 
januar afholdt sit første møde i år. Det eneste punkt på dagsordenen var Gaderummets fremtid.  
Det blev besluttet at skrive til dig for at anmode om et møde snarest muligt mellem kommunen og 
bestyrelsen. 
 
Som bestyrelse for en selvejende institution med vedtægter godkendt af Civilstyrelsen og godkendt 
af kommunen i forbindelse med indgåelse af aftalen om økonomisk støtte, bekymrer det os at læse 
de forslag om grundlæggende ændringer af Gaderummets organisation, hvor der tilsyneladende 
forudkonteres med en fuldstændig ændring af såvel idé som bestyrelsessammensætning i forhold til 
de godkendte vedtægter. 
 
Vi er naturligvis fuldt ud bekendt med kravene i tilsynsrapporten, og vi har også gjort os visse 
overvejelser om de politiske og holdningsmæssige synspunkter og måske spil, der foregår omkring 
Gaderummet. 
 
Den bestyrelse, der er tiltrådte og udpeget i overensstemmelse med § 5 og 6 i vedtægterne er dybt 
interesseret i dels at sikre Gaderummets bevarelse med den ideologi, der ér beskrevet og som førte 
til en bevilling fra staten, dels at indgå i et konstruktivt samarbejde med Københavns kommune. 
 
Det er på den baggrund, og for at sikre husets brugere den særlige indsats, som netop Gaderummet 
kan give og blev godkendt til, at vi anmoder om et møde. 
 
Da Gaderummet som bekendt i øjeblikket fungerer uden den offentlig støtte, som det ellers er 
bevilget, skal vi anmode om hurtigst muligt at modtage brev med aftale om møde snarest muligt – 
dog skal undertegnede, der meget gerne som bestyrelsesmedlem deltager i mødet, gøre opmærksom 
på at jeg er bortrejst til konference fra d. 22. – 29. januar.  
 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Preben Brandt, talsmand for bestyrelsen 
Dr.med., speciallæge i psykiatri 


