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Piltrenkt afskedigelse og afvikling af Gaderummets aktiviteter 

Som bekendt har Kobenhavns Kommune besluttet af tilbagekalde godkendelseo af Gaderummet og stop

pe udbetaling af tilskud til Gaderummet, 

Fondens bestyrelse har pa et mode den 16. maj 2007 dreftet konsekvenseme af'Kebenhavns Kommunes 

beslutning. I den forbindelse bar betyrelsen matte konstatere, at der ikke ltengere bestar et okonontisk 

grundlag for at viderefere Gaderummets igangvrerende aktiviteter. 

Derfor besluttede fondens bestyrelse, at meddele Kebenhavns Kommune, at bestyrelsen er indforstaet 

ined, at lade lejemalet vedrerende ejendommen RJldmandsgade 60 overga til Kebenhavns Kommune, li

gesom bestyrelsen besluttede, at der skal indledes en afskedigelsesproces i forhold til alle Gaderummets 

ansatte. 

Jeg skal derfor pa bestyrelsens vegne oplyse, at fonden agter at bringe din ansrettelse til opher, Du er tid

!igere blevet anmodet om at fremsende alle medarbejdemes anssettelseskontrakter, hvilket du intidlertid 

har afvist. Pa grund af din undladelse af at efterkomme ntit direktiv, har fondeos bestyrelse ikke haft din 

ansrettelseskontrakt i hrende, da beslutningeo herom blev truffet, men det er planen, at afskedigelsen vii 

blive meddelt rned det opsigelsesvarsel, du efter din kontrakt har krav pa. 

Bestyrelsen har i tilkuytning hertil besluttet at pillregge dig om senest pa mandag, deo 21. maj 2007, 

skriftligt at meddele alle medarbejdeme i Gaderummet, at de patankes opsagt fordi, der ikke lrengere be

star et ekonomisk grundlag for fortsat ansattelse, da det offentlige tilskud til Gaderummets drift er tilba

gekaldt. I brevet skal du oplyse den enkelte medarbejder om opsigelsesvarsel, give medarbejdeme frist 

frem til den 29. maj 2007 kl. 12.00 pa at fremkomme med bemairkningcr herti!, og oplyse at endelig be

slutning vii blive truffet herefter. 
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For sa vidt angar din afvisning af at fremsende ansrettelseskontrakter til mig kan jeg oplyse, at fondens 

bestyrelse besluttede al meddele dig en advarsel herfor, hvilket hermed er gjort. Bade din og evrige 30

srettelseskontrakter skal sammen med dine breve Iii medarbejdeme, medarbejdemes heringssvar og dine 

egne eventuelle bemrerkninger Iii oplysnmgen om, at ogsa du patamkes opsagt, vare bestyrelsen i hrende 

senest den 29. maj 2007 kl. 12.30 pa lokaleme Bemstorffsgade 17,4. sal, idet bestyrelsen denne dag vii 

afbolde mode delle sted. 

Safremt du undlader at fremsende ovennrevnte materiale, eller safremt du undlader at udarbejde og udle

vere brevene til de ansatte medarbejdere i Gaderununet senest den 21. maj 2007, ma du paregne, at du 

bortvises uden yderiigere varsel eller horing. Hvis du matte have bemrerkninger hertil, skal disse be

mrerlrninger tillige vare fondens bestyrelse i hrende pa ovennrevnte lokalitet senest den 29. maj 2007 kl. 

12.30. 

Jeg skal afsluttende for god ordens skyld oplyse, at bestyrelsen har beslullet at meddele dig, at du ikke 

rna disponere over midler alIokeret til Gaderummet, bortset fra sredvanlig betaling af allerede indgaede 

forpligtelser, og at enhver ekonomisk disposition skal forelregges mig forinden dispositionens gennemfe

relse. 
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