
 
Fra: Gaderummet-Regnbuen [mailto:socpsyk@post6.tele.dk]  
Sendt: 2. marts 2007 14:34 
Til: Anders Ladegaard; fn@post4.tele.dk 
Emne: Gaderummet. Anmodning om udtalelse ifm. revisorskift/revision 
 
Statsautoriseret revisor Finn Nilsen og  
statsautoriseret revisor Anders Ladegaard 
 
Vedr. revisor-afløsning. 
I december 2006 handlede tidligere bestyrelsesformand for Gaderummet, Ole Henriksen, sig ind i en inhabil 
situation, han ikke senere har ønsket at rette op på, men derimod brugt til en krigserklæring mod 
Gaderummet. 
Der er nærmest ikke det usande forhold, der ikke er blevet konstrueret siden, herunder en 
mistænkeliggørelse af Gaderummets regnskab og revision. Nedenfor kan læses en mail fra Laua Traberg 
Smidt, som er sendt rundt til bestyrelsen, og som jeg har svaret på, da jeg fik den fra Maya i bestyrelsen.  
 
Jeg skal bede Jer om, at I bekræfter jeres position ift. revisionen af regnskabet. Jeg er ikke bekendt med, at 
der er nogen problemer overhovedet i forbindelse med, at Finn stopper og Anders tager over. Jeres 
udtalelse vil blive tilstillet bestyrelsen og kommunen, når jeg modtager den. 
 
Med venlig hilsen 
Kalle 
 

 
Fra: Gaderummet-Regnbuen [mailto:socpsyk@post6.tele.dk]  
Sendt: 2. marts 2007 13:42 
Til: bbjj@webspeed.dk; alfrys@hum.ku.dk; fatima.l@softhome.net; piastroh@gmail.com; Ditte Brandrup 
(dittebrandrup@hotmail.com); Kalle Birck-Madsen (kallebm@mail.dk); lts@hrlaw.dk; 
marielottrup@hotmail.com; mthisted@tiscali.dk; ohillo1@hotmail.com; stentao@hotmail.com; 
anne.marie.janus.jensen@nordrevaenge.dk; marielottrup@hotmail.com; stella.bs@get2net.dk; 
anne.j@kabelnettet.dk 
Emne: Information fra Gaderummet, og diverse misinformation fra anden side 
 
Til dem, det måtte angå! 
 
Angående Generalforsamlingen d.28.februar 2007 i Gaderummet 
Vedhæftet er generalforsamlingsbeslutning.  
 
Vedr. revision af regnskabet, jf. nedenstående mail fra Laue. 
Siden Gaderummets start er regnskabet revideret af statsautoriseret revisor Finn Nielsen. Så gik Finn 
Nielsen på pension fra sit arbejde i starten af 2002-2003, men han beholdt forskellige små regnskaber, 
herunder Gaderummets. Sidste år i januar 2006 ifm. revisionen af regnskab for år 2005, meddelte Finn 
Nielsen, at han helt stopper med sit revisionsarbejde. Da vi mødtes om det endelige regnskab i marts 2006, 
deltog en ny revisor, som Finn Nilsen havde anbefalet os som hans afløser. Denne revisor blev accepteret af 
Gaderummet, og han har just her i slutningen af februar 2007 fået regnskabet overbragt til endelig revision. 
Det er sådan, at når en revisor stopper, så udtaler han sine grunde hertil, og det er selvfølgelig del af år 
2006-regnskabet, da der her er ny revisor. Der er ikke nogen revisor, der er gået i utide eller andet. Det er en 
konstrueret løgn – som mange andre udtalelser fra Laues side. 
 
Laue har været i Gaderummet måske en håndfuld gange i hele sit liv. Og ellers intet gjort, andet end 
obstruktion.  
Med venlig hilsen 
Kalle 
------------------------- 
 



Fra: Laue Traberg Smidt [mailto:LTS@hrlaw.dk]  
Sendt: 2. marts 2007 06:49 
Til: undisclosed-recipients: 
Emne: Gyldigheden af valg af bestyrelse 
 
Kære venner i bestyrelsen, 
Bestyrelsen er ikke valgt på en generalforsamling – så vidt jeg husker vedtægterne. Man kan derfor ikke på nogen 
som helst forsamling i Gaderummet bare afsætte, vælge eller genvælge bestyrelsen. 
Problemet for en ny bestyrelse valgt i strid med vedtægterne er ikke kæmpestort, hvis bestyrelsen er enig med alle 
andre om at man bare fungerer. Problemet opstår imidlertid lidt senere når medlemmerne af bestyrelsen skal 
underskrive på regnskabet 2006 (og senere 2007). Selv om man ikke er lovligt valgt påtager man sig nemlig et 
personligt ansvar for årsregnskabet ved at underskrive det. Som medarbejdervalgt har man samme ansvar. Ansvar 
betyder at kommunen har nogle personer at gå løs på hvis det senere viser sig at der er brugt penge på noget 
kommunen ikke kan lide. Det er især giftigt når revisor har smidt håndklædet. Kommunen har nemlig fortalt mig at 
Gaderummets revisor smed håndklædet i ringen allerede inden bestyrelsen blev gået. Det giver mig urolige 
fornemmelser at vi som bestyrelse ikke er blevet informeret af ledelsen om at revisor har nedlagt sit hverv i utide. 
Kommunen har tilmed oplyst mig om at revisor ikke vil tage ansvaret for årsregnskabet 2006. Jeg er meget urolig 
over den oplysning og over at vi ikke i bestyrelsen er blevet informeret herom. Det er et klart faresignal. Jeg er glad 
for at jeg ikke kommer til at underskrive regnskabet. 
Mvh 
Laue 
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Skill af ravlsor 

Vi har forst6at, al der I forblndelse mad diskussloner i bestyrelsen. har Vlllrel fOrlydende om, at 

•...revisor harsmldlhAndkleedel i rlngen' og at •...revisor harnedlagl sil hverv i utlde·. 

For en god ordens skyld skal vi oplyse, al ovenslAende ikke er lilfmldel. SlalsaulOrlserel revisor 

Finn Nielsen, dar gennem en Ilrreekke har verel revisor for foreningen, har siden 2004 forelaget 

en nadlrapnlng at sit arbejde som felge at pensionering. I forbindelse hermed harAP ISlalsaulori

serede revisorer v/statsaulOriseret revisor Anders I adegaard overtaget en reekke at Finn Nlelsens 

kllenter. Som en konsekvens heraf dellog Anders Ladegaard den 19. april 2006 ; et mede mad 

Kalle Sirek-Hansen og Finn Nielsen. PA medel blev drllftel problemslillinger omkring regnskabet 

for 2005 og regnskabet blev gennemgAel med henbllk al give Anders Ladegaard den fomedne 

indsigl I forenlngens regnskabsferelse, sAIedes at hanfra og med regnskabsArel2006 kunne vare

lage revlsionen af foreningens Arsregnskab. 

Den 29. august 2006 dellog stalseulorlseret revisor Anders Ladegaard og revisor Michael Peder

sen I el mede mad Kalle B1rck-Hansen og regnskabsansvarfig Dille Brandslrup med henblik pA 

planlmgning at revisionen for regnskabsAret 2006. 
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Derer sAledes I forilrel og sommeren 2006 foretagel en hell ssedvanllg overdragelse sf revisionen 

sf Forenlngen Gaderummel frs statsautoriseret revisor Finn Nielsen III stalsautor1seret revisor An

ders Ladegaard med henbllk pt\, at slatsauloriserel revisor Anders Ladegaard fm og mad regn

skabsllret 2006 skal overiage revisionen. De indledningsvist referarede udssgn om, at •...revisor 

hersmidl Mndklsedel i ringen'og at "...revisor harnedlagl sll hverv i utide", er sAledes for\(erte. 

Slifremidu hersplllrgsmlli I denne forblndelse, er du velkommen Iii at konlakte undertegnede. 

Med venllg hilsen

.l';"I---A,�
~I~~ Anders Jt~a~ 

51 tsautorlseret revisor slatsautoriserel revisor 

2� 


