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Til Bestyrelsen for Gaderummet og til Bestyrelsen for Gaderummet-Regnbuen. 

MISTILLIDSVOTIJM til BESTYRELSESFORMANDEN 

Sommedarbejdere i Gaderummet findervi det nedvendigt at bede bestyrelsen omat gribe ind i den 
nuvmrende husproces. Som medarbejdergruppe star vi uforstaende overfor,at den nuverende 
Bestyrelsesformand OleHenriksen handlerog agerersomban ger, Vi opflllter al Ole Henriksen 
ikkebar iagttagetansvaretfor egen habilitet i flereverserende sager. 
Udlesende Arsag til dellemistillidsvotum er en bAde ukorrektog usagligsktivelsefra Ole 
Henriksen, 80mblevafleveret til det ibne bord til Husmedeti Gaderummet SllIldag den 21.januar 
2007,indeholdende et helt uacceptabelt angrebpA medarbejdergruppen, hvor der indirekte stilles 
spergsmAistegn ved motiverne for ansettelsea af personalet. 

Vi skalpl!pege, at vi ikke her vii kommentere sktivelsendirekte - den er "simpelthenfor beskidt" 
som en medarhejder udtryktedet. Sktivelsen er vedlagttil bestyrelsens orientering. 

Vi ser desveerre ikke nogenandenmulighed i den nuvrerende situationend et direkte 
mistillidsvotum til beslyrelsesformanden. Vi bar forsegt ailemuligekonfliktlesende tiltag,men 
forgeeves, Vi er megetkedeaf mAtte tage dette sktidt, menser ikkeandremuligbeder, mlrvi skal 
tage et professionelt ansvarfor Gaderummets boereog brugerea1vorligt. KonfIiktproeessen, der 
blevAhnet i deeember, har somkonsekvens medferten stadig sterre lammelse afhusets 
organisatoriske og formelle handleevne, lige somdagligdagen for husetsmennesker og 
samarbejdsklimaet for de ansalte liderstor skade, . 

Vi rnA konkludere, al Ole Henriksen ikke leengere er i stand til at varetageet bestyrelsesansvar 
endsige postensomformand. . 

Vi skaloverforbestyrelsen understrege, al vi 80mmedarbejdere bakkerop om den daglige leder 
KalleBirek-Madsen, og at vi opfatterOleHenriksens fortsatte deltagelse i Gaderummets 
sammenba:nge pA de nuvrerende preemisser 80muforenelig mooden fortsatte faglige 
udviklingsbestnebelse og det godearbejdsklima i Gaderummet, 

Vi opfordrer derfor OleHenriksen til af egendrift at nedlsegge sit hvervsom formand og trtedeud 
afbestyrelsen. [ modsatfald opfordrer vi bestyrelsen til at iagttage den pAlmevOOe procedure i 
overensstemmelse med foreningeris vedteegter, . . .. . 
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SAiedes vedtaget afrnedarbejderne i Gaderummet-Regnbuen. 
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