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Vedr.: Gaderummet – Deres sagsnr. 2007-3785 

 

Jeg har igennem Gaderummets brugere modtaget referat af Deres 

skrivelse af 28. september 2007 til undertegnede. 

 

Indholdet af skrivelsen viser, at De tilsyneladende ikke har 

forstået sagens juridiske sammenhæng. 

 

Som bekendt er der i sagen en tvist om, hvem brugsretten til 

lokalerne i Rådmandsgade 60 tilkommer. 

 

En sådan juridisk tvist løses ikke ved, at De gennemfører den 

af Dem påtænkte selvtægtshandling, som i øvrigt er kriminali-

seret, jfr. Straffelovens § 294. 

 

Som det bør være Dem bekendt løses en tvist igennem domstols-

systemmet, eventuelt igennem en fogedretssag. Jeg skal dog 

her bemærke, at fogedretten formentlig vil afvise sagen, da 

Gaderummets indsigelser er af en sådan omfang og en sådan ka-

rakter, at denne må afgøres ved et civilt søgsmål. 

 

 

 

 

Benny Rosberg (H) ⋅ Martin Haug (H) ⋅ Bjarke Madsen (H) ⋅ Kirsten Precht (L) 
Flemming Christensen (L) ⋅ Joachim Faber-Rod (Fm) ⋅ Teis Corneliussen (Fm) 
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side 2 

ROSBERG & HAUG 

 

 

Det bestrides, at der gyldigt er indgået en tillægsaftale til 

lejemålet, ligesom det bestrides, at Gaderummet er ophørt med 

sin virksomhed i lejemålet. 

 

Den af Dem påberåbte beslutning på bestyrelsesmødet i Gade-

rummet den 16. maj 2007 er efter min opfattelse ikke gyldig, 

allerede fordi der i mødet deltog mindst 2 bestyrelsesmedlem-

mer (Ole Henriksen og Laue Traberg Smidt), som tidligere un-

der møde i Gaderummet den 28. februar 2007 var blevet eksklu-

deret som bestyrelsesmedlemmer. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Bjarke Madsen 
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