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Pressemeddelelse 23-10-2007
 
 
Gaderummet har politimeldt advokat Laue Traberg 
Smidt.
 
 
 
Den selvejende Institution Gaderummmet-Regnbuen har d.18-10-
2007 modtaget bekræftelse fra Statsadvokaturet på 
politianmeldelse af advokat Laue Traberg Smidt for strafbart 
forhold i forbindelse med Gaderummets fondsbestyrelse samt i 
forbindelse med afviklingen af Gaderummet, herunder 
omfattende tillidsbrud.
 
Dette sætter fornyet fokus på den omstridte advokat, jævnfør 
igangværende straffesag mod advokat Laue Traberg Smidt, som 
omtalt blandt andet i Ekstra Bladets artikel søndag d. 11-10-2007 
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Pressemeddelelse 23-10-2007 
 
  
Gaderummet har politimeldt advokat Laue Traberg Smidt. 
 
 
  
Den selvejende Institution Gaderummmet-Regnbuen har d.18-10-2007 modtaget 
bekræftelse fra Statsadvokaturet på politianmeldelse af advokat Laue Traberg Smidt 
for strafbart forhold i forbindelse med Gaderummets fondsbestyrelse samt i 
forbindelse med afviklingen af Gaderummet, herunder omfattende tillidsbrud. 
 
Dette sætter fornyet fokus på den omstridte advokat, jævnfør igangværende straffesag 
mod advokat Laue Traberg Smidt, som omtalt blandt andet i Ekstra Bladets artikel 
søndag d. 11-10-2007 og TV2 Nyheder samme dag, se links.  
  
Med den nye politianmeldelse af Laue Traberg Smidt sættes der fokus på 
Københavns Kommunes Socialudvalg og Socialborgmester Mikkel Warming (EL) og 
hans embedsmænds involvering med advokaten i forbindelse med lukningen af Den 
selvejende Institution Gaderummet-Regnbuen, som kommunen ønsker at overtage.   
 
 
Fakta, kort  
Laue Traberg Smidt blev i februar 2007 ekskluderet fra Gaderummets bestyrelse, 
ligesom den daværende bestyrelsesformand Ole Henriksen blev det. I maj 2007 
indledte Københavns Kommunes socialforvaltning et tæt samarbejde med de 2 
ekskluderede bestyrelsesmedlemmer Laue Traberg Smidt og Ole Henriksen om den 
juridiske afvikling af Den selvejende Institution Gaderummet-Regnbuen. 
Forvaltningen ønskede og fik grønt lys til dette samarbejde fra politisk hold, da 
kommunens socialudvalg på sit møde d.2.maj 2007 enstemmigt, og med 
Socialborgmester Mikkel Warming i spidsen, besluttede at tilsidesætte en klar 
juridisk vurdering fra ekspert i forenings- og forvaltningsret advokat Knud 
Foldschack, der efter at have analyseret sagens dokumenter og forløb, klart 
underkendte Laue Traberg Smidt og Ole Henriksen som legitimt bestyrelsessubjekt 
for Den selvejende Institution Gaderummet-Regnbuen.  
Samarbejdet mellem forvaltningen og de ekskluderede omfattede blandt andet, at 
Laue Traberg Smidt og Ole Henriksen som ”bestyrelse” på forvaltningens ønske 
gennemførte øjeblikkelig fyring og fritstilling af samtlige medarbejdere og 
bortvisning af den daglige leder samt kontraktstridig (vurderet af boligretsekspert 
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advokat Bjarke Madsen) overgivelse af Gaderummets lejemål til kommunen v/ 
Københavns Ejendomme.  
 
For dokumentation, uddybelse og yderligere aspekter vedr. forvaltning og advokat, 
kontakt Gaderummet. Eller se www.gaderummet.dk. 
 
 
 
 
Gaderummet 
 
Kontaktpersoner:  
Alina Djakowska, cand.phil., Mob. 2231 6322  
Kalle Birck-Madsen, cand.psych., Mob. 2487 9126 
  
 
 
 
Links:  
 
- Bekræftelse på politianmeldelse fra Statsadvokaten d.18-10-2007: Vedr. Laue 
Traberg Smidt 
- Ekstrabladet: Straffesag mod kendt advokat 
http://ekstrabladet.dk/112/article347166.ece  
- TV2.dk: Straffesag mod kendt advokat http://nyhederne.tv2.dk/krimi/article.php/id-
8935742.html  
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GENPART 



Politidirektøren i København 



Advokatur Personfarlig Kriminalitet 
DATO 18.10.2007 



JOURNAL NR. 



SAl -2006-613-011 o 



BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVelSER 



SAGSBEHANDLER: KIB 



Vedr. Laue Traberg Smidt 



Hermed sendes anmeldelse fra Gaderummet af advokat Laue Traberg Smidt for 



strafbart forhold i forbindelse med Gaderummets fondsbestyrelse. 



Jeg har underrettet anmelder om, at anmeldelsen er sendt til Københavns Politi. 



På Statsadvokatens vegne 



Karen-Inger Bast 



vicestatsadvokat 



STATSADVOKATEN FOR KØ



BENHAVN OG BORNHOLM 



JENS KOFODS GADE 1,3, TH. 



1268 KØBENHAVN K 



TELEFON 33 30 7300 



FAX 33 30 73 49 
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og TV2 Nyheder samme dag, se links. 
 
Med den nye politianmeldelse af Laue Traberg Smidt sættes der 
fokus på Københavns Kommunes Socialudvalg og 
Socialborgmester Mikkel Warming (EL) og hans embedsmænds 
involvering med advokaten i forbindelse med lukningen af Den 
selvejende Institution Gaderummet-Regnbuen, som kommunen 
ønsker at overtage.  
 
 
Fakta, kort 
Laue Traberg Smidt blev i februar 2007 ekskluderet fra 
Gaderummets bestyrelse, ligesom den daværende 
bestyrelsesformand Ole Henriksen blev det. I maj 2007 indledte 
Københavns Kommunes socialforvaltning et tæt samarbejde med 
de 2 ekskluderede bestyrelsesmedlemmer Laue Traberg Smidt og 
Ole Henriksen om den juridiske afvikling af Den selvejende 
Institution Gaderummet-Regnbuen. Forvaltningen ønskede og fik 
grønt lys til dette samarbejde fra politisk hold, da kommunens 
socialudvalg på sit møde d.2.maj 2007 enstemmigt, og med 
Socialborgmester Mikkel Warming i spidsen, besluttede at 
tilsidesætte en klar juridisk vurdering fra ekspert i forenings- og 
forvaltningsret advokat Knud Foldschack, der efter at have 
analyseret sagens dokumenter og forløb, klart underkendte Laue 
Traberg Smidt og Ole Henriksen som legitimt bestyrelsessubjekt 
for Den selvejende Institution Gaderummet-Regnbuen. 
Samarbejdet mellem forvaltningen og de ekskluderede omfattede 
blandt andet, at Laue Traberg Smidt og Ole Henriksen som 
”bestyrelse” på forvaltningens ønske gennemførte øjeblikkelig 
fyring og fritstilling af samtlige medarbejdere og bortvisning af 
den daglige leder samt kontraktstridig (vurderet af 
boligretsekspert advokat Bjarke Madsen) overgivelse af 
Gaderummets lejemål til kommunen v/ Københavns Ejendomme. 
 
For dokumentation, uddybelse og yderligere aspekter vedr. 
forvaltning og advokat, kontakt Gaderummet. Eller se www.



http://www.gaderummet.dk/
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