Oplæg punkt 8:(Generalforsamlingen 28.4.2010)

Jeg vil godt fortælle hvorfor jeg ønsker at vi vedtager denne tillidserklæring.
Siden oktober 2008 har Nis og et par meningsfæller med mellemrum bagtalt og udhængt
bestyrelsen, mig selv og administratoren. Vi kritiseres blandt andet for at handle uetisk,
ulovligt, udemokratisk, uansvarligt og ødselt.
Det er ikke nemt at stå model til, og guderne skal vide at vi har brugt meget tid og energi på
at forholde os til den ene bandbulle efter den anden.
Vi har prøvet at bevare et skin af husfred ved at reagere pinligt korrekt og ikke for voldsomt.
Bestyrelsesmedlemmerne kan bevidne at de flere gange har overtalt mig til at moderere mit
sprog og bøje af i et forsøg på at stryge Nis og konsorter med hårene.1
Nu viser det sig at udokumenterede beskyldninger og bagvaskelse også sendes videre til en
vigtig samarbejdspartner som Rudersdal Kommune. Vi anklages for nepotisme, for at være
uduelige, for selvisk og uansvarlig økonomisk adfærd – ja, det er meget tæt på, at vi
beskyldes for at tage af kassen.
Det er her jeg må markere, at jeg ser på sagen med stor alvor. Mine grænser er overskredet.
Nok er nok!
Derfor foreslår jeg at forsamlingen udtrykker tillid i klartekst. Bestyrelse og administration
har krav på fremover at kunne arbejde trygt.
Jeg har ingen illusioner om at det vil stoppe Nis. Næste gang bliver vi formentlig sværtet til i
Ekstrabladet. Men vi vil kunne forklare vores omverden at de urimelige angreb ikke afspejler
den generelle holdning i Kunstnerbyen.

1

(denne note blev ikke læst højt på generalforsamlingen) og vi har også en gang ladet os presse til en
beslutning der i urimelig grad strøg Nis med hårene (Ida og Nis’ vinduessag) – samt en anden beslutning
om ikke at gribe ind da kompromisforslag blev overtrådt (Bentes cykelskur)

