
Bestyrelsesmøde på Københavns Kommune, den 29. maj 2007.  
 
Hurtigt referat v/ Maya Thisted, fritstillet medarbejderrepræsentant i bestyrelsen for  
Fonden Gaderummet-Regnbuen.  
 
Tilstede: Ekskluderet formand, Ole Henriksen, Ekskluderet medlem Laue Traberg 
Smidt, bestyrelsesmedlem Birthe Bech-Jørgensen, Fritstillet bestyrelsesmedlem, 
Maya Thisted, Kommunens advokat Moesgaard. 
 
 
Der er store konditorkager på bordet i mødelokalet. Her skal vist fejres noget, tænker 
jeg. Normalt når vi er til møde i kommunen, er der kaffe/the/vand, men på de sidste 
Bestyrelsesmøder er der blevet trakteret med kager af stadig mere voluminøs 
karakter. 
 
Jeg får mit referat fra sidst, da Ole møder frem. Jeg har efterlyst det over mail, men er 
blevet oplyst om at det først bliver udleveret i dag. Jeg spørger advokaten om det er 
normal procedure. Han meddeler at det kan man gøre som man vil.  
Yderligere uddeles der skrivelse fra Civilretsstyrelsen omkring godkendelse af 
Fonden og skrivelse fra Sven Bjerre omkring løn til medarbejderne. 
Advokaten gør det klart at han var kommunens mand og at han ville gå ud under de 
drøftelser, hvor Bestyrelsen ville være alene. Det bliver selvfølgelig ikke nødvendigt, 
da Bestyrelsen arbejder fuldstændig i tråd med kommunens ønsker. 
 
Første punkt på dagsordenen var gennemgang af høringssvar fra medarbejderne i 
Gaderummet. Jens Nielsen kom ind og meddelte at han havde modtaget en mail fra 
Kalle om at medarbejderoplysningerne var deponeret hos Socialministeriet. Han 
meddeler at han straks vil kontakte Socialministeriet og undersøge sagen. 
Ole konstaterede at han ikke havde modtaget nogen oplysninger fra Kalle og at han 
havde kontaktet Socialministeriet, der intet havde modtaget.  
Laue, der indtil nu havde haft travlt med kagerne, kom nu på banen. Han siger at 
Kalle på denne baggrund må bortvises, han stemmer for.  
Birthe siger at hun stemmer for det blidest mulige for Kalle. Hun siger derefter 
”bortvises”. Jeg svarer at det er det hårdeste, ”Så stemmer jeg for afskedigelse”, siger 
hun.  
Så er det Oles tur, han siger, ”på den måde som jeg er svinet til, stemmer jeg også for 
bortvisning”. Laue indvender, ”at på det grundlag kan man ikke bortvise folk”, ”Så 
stemmer jeg pga. af misvedligeholdt procedure”, svarer Ole. Laue griner, ”Der røg 
lige ni måneders løn”. Ligeledes besluttes det at afskedige alle medarbejdere og 
fremsende opsigelserne til Gaderummet. ”Nu må Kalle indse at han ikke kan køre sit 
1960’er kollektiv videre”, siger Laue. 



Undervejs diskuterer Ole og Laue med hinanden om de med skrivelser til 
Gaderummet vil får fat i alle medarbejdere, som Laue fremhæver, vil han nødig at en 
medarbejder ikke opsiges, så han hænger på lønnen. 
 
Så er det Bestyrelsens fremtidige virke der er punktet. Der tales om Fonden skal 
erklæres konkurs eller om den skal gå i betalingsstandsning. Laue og Ole vender det 
med Kommunens advokat. Det viser sig i samtalen, at det hele er afklaret på forhånd. 
Det skal bare fremstå som debat.  
 
Først diskuteres konkursscenariet og Laue foreslår kommunens advokat som kurator. 
Kommunens advokat meddeler at han ikke besidder de rette kompetencer. Laue 
bemærker at honoraret på kr. 10.000 om dagen ellers er attraktivt, hvorfor Laue 
beklagede at han ikke selv kunne varetage tjansen. Ole siger at det koster kr. 25.000 
at erklære sig konkurs, og at han har spurgt Jens Nielsen om Bestyrelsen måtte få 
disse penge af Kommunen, hvilket der var svaret nej til. Derfor valgte Ole og Laue 
ved mødet at Fonden skulle erklære sig i betalingsstandsning ved Sø – og 
handelsretten, da dette ikke kostede nogen penge. Dette lovede Ole at gøre torsdag. 
Birthe ville vide om vores hverv som bestyrelsesmedlemmer så var nedlagt, hvilket 
blev bekræftet. 
 
Herefter blev blikket rettet mod Civilretsstyrelsens godkendelse og Laue og Ole 
granskede længe over reglerne med fagpersonstilknytningen og hvem der udpegede 
disse.  
 
Da mødet var slut, opfordrede Ole mig og de øvrige medarbejdere til at søge 
ansættelse i det nye Gaderum. 



Dagsorden for bestyrelsesmøde i Fonden Gaderummet-Regnbuen. Tirsdag d. 29. maj 
2007 klo 13- 14. Advokat Mosbæk deltager som referent og i juridiske spørgsmål som 
rådgiver. 

l.	 Gennemgang afhøringssvar vedrørende igangsatte afskedigelsessager og 
afgørelse af disse sager. 

2. Godkendelse af beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet den 16. maj 2007. 
Referatet udleveres ved bestyrelsesmødet. 

3. Fondens vedtægter, drøftelse og godkendelse som ønsket afCivilstyrelsen. 
Vedtægterne udleveres på mødet. 

4. Fondens videre virke. Drøftelse og evt. vedtagelser. 
5.	 evt. 

MYH. Ole Henriksen 

Mødet finder sted Bemsstorffsgade 17. lokale meddeles ved ankomst. 



Fra: ole henriksen [mailto:ohillo1@hotmail.com] 
Sendt: 26. maj 2007 11:16 
Til: bbjj@webspeed.dk; LTS@hrlaw.dk; mthisted@tiscali.dk; ole@fuerbo.dk; Stella,bs@get2net 
Emne: bestyrelsesmøde 

indkaldelse med dagsorden. Stella har ønsket at udtræde af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning. 
Punktet bør nok tages op til orientering først. Da Maya har fuldmagt for Jousuffremsendes der ikke 
dagsorden til ham. 

mvh. 

ole 

Ta' på udsalg året rundt på MSN Shopping hvor du altid finder de bedste priser 
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