
Fra: Gaderummet-Regnbuen [mailto:socpsyk@post6.tele.dk]
 
Sendt: 7. marts 2007 15:23
 
Til: E826@faf.kk.dk
 
Emne: Gaderummet
 

Kaare Jens
 

Hermed brevet fra revisorerne. Det bekraafter mine ord.
 
Jeg vii understrege at jeg finder det meget beklageligt at skulle dementere de 10gne og forviklinger, som
 
Laue Traberg Smidt kaster af sig og haber pa ikke fremover at veere nedsaqet til at ofre min tid pa den slags
 
intriger.
 

Med venlig hilsen
 
Kalle Birck-Madsen
 

Fra: Gaderummet-Regnbuen [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; Kalle Birck-Madsen; Its@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
 

Vedheeftede filer: 2007-02-28 Slutdokument. Fra Paladsfuser til Befriet omrade.pdf
 
Til dem, det matte anga!
 

Angaende Generaltorsamlingen d.28.tebruar 2007 i Gaderummet 
Vedhaaftet er generalforsamlingsbeslutning. 

Vedr. revision at regnskabet, it. nedenstaendemail tra Laue.
 
Siden Gaderummets start er regnskabet revideret af statsautoriseret revisor Finn Nielsen. Sa gik Finn
 
Nielsen pa pension fra sit arbejde i starten af 2002-2003, men han beholdt forskellige srna regnskaber,
 
herunder Gaderummets. Sidste ar i januar 2006 ifm. revisionen af regnskab for ar 2005, meddelte Finn
 
Nielsen, at han helt stopper med sit revisionsarbejde. Da vi rnadtes om det endelige regnskab i marts 2006,
 
deltog en ny revisor, som Finn Nilsen havde anbefalet os som hans atlaser. Denne revisor blev accepteret af
 
Gaderummet, og han har just her i slutningen af februar 2007 faet regnskabet overbragt til endelig revision.
 
Det er sadan, at nar en revisor stopper, sa udtaler han sine grunde hertil, og det er selvf01gelig del at ar
 
2006-regnskabet, da der her er ny revisor. Der er ikke nogen revisor, der er gaet i utide eller andet. Det er en
 
konstrueret 10gn - som mange andre udtalelser fra Laues side.
 

Laue har vaaret i Gaderummet rnaske en handfuld gange i hele sit liv. Og ellers intet gjort, andet end
 
obstruktion.
 
Med venlig hilsen
 
Kalle
 

Fra: Laue Traberg Smidt [mailto:LTS@hrlaw.dk]
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Til: undisclosed-recipients:
 
Emne: Gyldigheden af valg af bestyrelse
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Kcere venner i bestvrelsen, 
Bestyrelsen er ikke valgt p~ en generalforsamling - s~ vldt jeg husker vedtcegterne. Man kan derfor ikke p~ nogen 
som heist forsamling i Gaderummet bare afseette, vcelge eller genvcelge bestyrelsen. 
Problemet for en ny bestyrelse valgt j strid med vedtcegterne er ikke kzernpestort. hvls bestyrelsen er enig med aIle 
andre om at man bare fungerer. Problemet costar imidlertid lidt senere n~r medlemmerne af bestyrelsen skal 
underskrive pa regnskabet 2006 (og senere 2007). Selv am man ikke er lovligt valgt patager man sig nemlig et 
personligt ansvar for ~rsregnskabet ved at underskrlve det. Som medarbejdervalgt har man samme ansvar. Ansvar 
betyder at kommunen har nogle personer at g~ 105 p~ hvis det senere viser sig at der er bruqt penge pa noget 
kommunen lkke kan lide. Det er lseer giftigt n~r revisor har smidt h~ndklcedet. Kommunen har nemlig fortalt mig at 
Gaderummets revisor smed h§ndklcedet I nncen allerede lnden bestyrelsen blev g~et. Det giver mig uroltqe 
fornemmelser at vi som bestyrelse lkke er blevet informeret af tedelsen om at revisor har nedlagt sit hverv I utide. 
Kommunen har tilmed oplyst mig om at revisor ikke vii tage ansvaret for ar5regn5kabet 2006. Jeg er meget urolig 
over den oplysning og over at vi ikke I bestyrelsen er blevet informeret herem. Det er et klart faresignal. Jeg er glad 
for at jeg ikke kommer til at underskrive regnskabet. 
Mvh 
Laue 
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Skill at revIsor 

Vi har forstilet, at der i forbindelse med diskussioner i bestyrelsen, har veeret forlydende om, at 

"... revisor har smidt hilndklledet i ringen" og at "... revisor har nedlagt sit hverv i utide". 

For en god ordens skyld skal vi oplyse, at ovenstilende ikke er tilfleldet. Statsautoriseret revisor 

Finn Nielsen, der gennem en ilIT!ekke nar Vieret revisor for foreningen, har siden 2004 foretaget 

en nedtrapning af sit arbejde som ffllige af pensionering. I forbindelse hermed har AP I Statsautori

serede revisorer v/statsautoriseret revisor Anders Ladegaard overtaget en f!ekke af Finn Nielsens 

klienter. Som en konsekvens heraf deltog Anders Ladegaard den 19. april 2006 i et rnede med 

Kalle Sirek-Hansen og Finn Nielsen. Pil rnedet blev drfllftet problemstillinger omkring regnskabet 

for 2005 og regnskabet blev gennemgilet med henblik at give Anders Ladegaard den fornedne 

indsigt i foreningens regnskabsffllrelse, saledes at han fra og med regnskabsilret 2006 kunne vare

tage revisionen af foreningens ilrsregnskab. 

Den 29. august 2006 deltog statsautoriseret revisor Anders Ladegaard og revisor Michael Peder

sen i et rnede med Kalle Sirek-Hansen og regnskabsansvarlig Dille Srandstrup med henblik pil 

planllegning af revisionen for regnskabsilret 2006. 

CVR.nr. 24 25 20 19 
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Medlemaf ~ 
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Der er saledes i forllret og sommeren 2006 foretaget en helt sasdvanlig overdragelse at revisionen 

af Foreningen Gaderummet fra statsautoriseret revisor Finn Nielsen til statsautoriseret revisor An

ders Ladegaard med henblik pll, at statsautoriseret revisor Anders Ladegaard fra og med regn

skabstlret 2006 skal overtage revisionen. De indledningsvist refererede udsagn om, at' ... revisor 

har smidt hllndklasdet I ringen' og at ' ... revisor har nedlagt sit hverv i utide", er sliledes forkerte. 

5l1fremt du har sptzlrgsmlll i denne forbindelse, er du velkommen til at kontakte undertegnede. 

Med venlig hllsen 

~ '; Is-_red'~~, 

~,Y~ 'Od"~'~
 
5t tsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 
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