
SrmdegsmEJC!et d. 21.jaauar 2007. 

Decer I8betmeget vand i len sidend. 14. december 2006, OS dec blIIlldes mere OS IDllre f'orkert ud _ 
til SlilliDgtagen. Da jeg ikke Izngere bar Iysttil at blot at se pi, skaI jeg hermed ganske kart givemit 
syn. leg kan ikke se hverlcen hoved e1ler bale i de mangeforkIaringer, decindtil nu er fremkommet 
i balladenmellem MamIe1 og Christine, sl derf'orbn jeg ikke tage OS bar ikke taset stiIIiDg i sagen. 
PA f'oranledniDg sf'Thomas Graadc: bar de to pBrter Iukket sagen. carl Erik Sirek Madsen IIIISbr 
denviderefimtilllUogsB. at omf'atte mi~ 

Del medti.Jrer, at decrejses tvivl omkring miD person (jeg f'oISIiJger at fremme NikolajsanSlllUelse i� 
Gaderummet). leg lean ikke huske, hvemdecforesIog, at Nlkolaj skullearbejde medregnskaber i� 
Gaderummet, men daN"drolaj blev spurgt heromsf'CarlErik, af'viste han blankr.. Han hmle set,� 
hwrledes SJobodan blev behand1et. Del er rigtigt, at jeg taler med CASAom et funkniogsprojela� 
vdr. effektensf'Gaderummets virke. CASAviI have en sf'deres egne til studieL, leg mener, at del� 
skaI VlIlI'een sf'Gaderummetsegne (tidligere f'oresUet Alina). leg meDer, at UIIdersegeIsen skaI� 
bruges til at siia:eGiderummet. CAS"A samtaierne f'srertil, at jeg beakyldesfor nepoIisme (filmilie� 
OS veimer &r SlllI'1ige fordele). leg ml konstatere, at Nikolaj ikkehIr modtsget en enesteI8IIIaone� 
fra Gaderummet iDdtil no, hvorimod jeg lean konstatere, at Alina decMevansat ca. 2000 til 10 timer� 
pr use. fra 2004 til 200$ er steget med:fiIktor 2,17,pA samme tid, 10m hunblev mereella- mincIre� 
"sengekammerat" med lederen. Ai den gamlegolfestudiekamment fra 8O«De Anne Svoldglrd� 
IIlJllOD, decblev ansat i begyndelsen sf'2005til 20 timerpr uge i tre mAneder, stadiger ansat OS DU� 

medover 30 timer pr uge, og at Ditte,CarlEriks "vial nok fiImilie", til 10 tima- om upn. leg skaI� 
ikke her bedemmeden enkeItes iDdsats, menblot IJl8I8e, hvem a- det, decfremmer egne inleresser� 
(lederen, f'amilie og venner blIIlver 49 % sf'lfmbudgettet i Gaderummet).� 

SA er decden medet :forkIaringsproblem (svampe). I sommeren2006 blev der sf'CarI Erik vejledt 
om, hwrIedes manskulleme sis. at Martin, nh han fik svampe i Thyle;jreu, sk:uIle VlIlI'e zdN. .-
DecVIr ikke tale om, at han ikke mhte fl clem. I 2004 blev de svampeindsamlet,decblev benyttet 
nytAret 2006, OS under kyndigvejledniDg sf' Carl Erik tfJIret pAlofteti det gamle GadenuJL Ved 
samme lejlighednilg han en joint indeholdende Imuste svampe og hash. 

Problemeter lIet ikkedensikaldte Ironflikt mellemManuel og Christine, men 8l Nikolajrelit� 
f'aktisk hIr flet frem i siD opgave,at husetRMmandsgade 60 er deIt ito. Nemlig Regnbuenpi� 
f'mte lIB1 OS Gaderummet f'omeden. Regnbuenbestemmerall Denne oplysniog!mODe mecIfiIre, at� 
decDPatod esker om anden f'ordeling, derf'or skaI Ndrolaj drives ud, OS om IIfIdvendigt ogsl mig,� 
sAledes 8l manikke fir tid til at opdagedenneviden.� 

Til fmstkommende bestyre1ses:mll i Gaderummet lIlDsker jeg dislle problemerdJBftet, herunder� 
hvorledes, der lean indfmes en personalepolitik al filmilie OS venner ikke tiIgodeses, OS en� 
personalepleje sl personalettrygt tsr handletil gavn for boere OS brugere. LigeledesviI jeg have� 
dmftet, hvorledesbrugerindflyde1Ben kan genskabes, sAledes at brugeme ikke gemmer sig"for� 
!zreren" eller sAledes, at decikke a- enetaJe sf'''ICalle il lung".� 

. Dvs. dagsordenspunkt til bestyreIsen: 1. Ansztle1sesprocedure. 2. Personalepolitik OS 3. 
brugerindflydelsen 

ole 


