
Fra: Laue Traberg Smidt [mailto:LTS@hrlaw.dk]  
Sendt: 23. februar 2007 17:29 
Til: Maya Thisted 
Emne: SV: fredag 
 
Hej.  
Ærgerligt at jeg ikke havde dit mobilnummer. Men det var godt jeg tog hjem. 
Har været spærret inde lige siden. I dag er togene så småt ved at komme i 
gang. 
Mødet på onsdag bliver aflyst bl. a. fordi hverken Ole eller jeg kan 
deltage. 
 
Man vil gerne drøfte med os hvordan vi forestiller os kommunens kontrol med 
de bevilgede penge skal ske. Man vil sikkert prøve at overtale os til at 
træde til igen som bestyrelse. Det er nemlig uholdbart for en offentlig 
myndighed at både revisor og bestyrelse er fratrådt i utide - og personalet 
leger ungdomsoprør. Klaus Rifbjerg beskrev engang i en kronik i Politiken 
hvor latterligt det var for ham at være den evige ungdomsoprører når han har 
begyndende prostataproblemer. 
 
Mødet med os vil ikke løfte sløret for hvad kommunen vil gøre for så kan de 
ikke lægge pres på os. Kommunen overvejer blandt andet at lægge Gaderummet 
sammen med en anden institution. Det er en naturlig løsning for derved 
billiggøres administrationen og man sparer løn til den ene leder. Det er den 
slags forslag en bestyrelse som vores sagtens kan skyde ned, men lige nu vil 
ingen eksterne løfte en finger. En løsning forudsætter vist at Kalle står 
ved sin udtalelse om at Gaderummet er det vigtigste - også vigtigere end 
enkeltpersoner. Men det har vi jo været igennem.  
Gaderummets handlemuligheder er ikke mange. Når ungeren bliver ryddet er 
kommunens selvsikkerhed stor. Jeg frygter det værste. 
Resten af mine informationer egner sig kun til personlige samtaler over en 
kop kaffe. 
Kh 
laue 
 
Med venlig hilsen 
Laue Traberg Smidt 
Advokat 
___________________ 
ADVOKATERNE 
Lygten 2 C 
2400 København NV 
Tel 70 20 12 00 
Fax 70 20 04 48 
 
Direkte 31 11 01 00 
LTS@humanrightslaw.dk 
 
-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Maya Thisted [mailto:mthisted@tiscali.dk]  
Sendt: 23. februar 2007 16:48 
Til: Laue Traberg Smidt 
Emne: SV: Gaderummet 
 
Hej Laue, 
 
Ærgerligt at mødet i onsdags ikke blev til noget. Jeg har dags dato modtaget 
en indkaldelse til et nyt Bestyrelsesmøde på kommunen på onsdag, som jeg 
godt kan deltage i, da det er i Gaderums-arbejdstiden.  



Ville de informationer du har være vigtige at kende inden mødet, eller får 
jeg alligevel den viden denne dag? 
 
God weekend - Maya 
 
 
-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Laue Traberg Smidt [mailto:LTS@hrlaw.dk]  
Sendt: 21. februar 2007 15:25 
Til: Maya Thisted 
Emne: SV: Gaderummet 
 
Jeg håber du ser dette. Jeg må aflyse. Er nødt til at køre hjem på grund af 
snevejret. Jeg bor i Sverige. 
Kh 
laue 
 


