Peter Sigsgaard
Mosevangen 48

3460 Birkerød

Danmark

Til Kunstnerbyens Generalforsamling 28. april 2010,
Dagsordenen punkt 8: Forslag

Jeg foreslår her at generalforsamlingen vedtager denne udtalelse:

Vi beboere i Kunstnerbyen udtrykker her at vi har fuld tillid til, at vores valgte bestyrelse forvalter sine opgaver på bedst mulige og rimelige måde.
Vi må vedtage dette fordi vi har set en mail fra Nis P. Jørgensen til jurist i Rudersdal
Kommune, Gitte W. Andersen. Mailen er dateret 9. februar 2010 23:41.

På bilaget til dette ark gennemgår jeg mailen fra Nis P. Jørgensen.

14. april 2010
Peter Sigsgaard
Beboer i Kunstnerbyen
Formand for bestyrelsen 2009-2010

45 82 12 39
psi@privat.dk
www.petersigsgaard.dk

Vi har fået delvis aktindsigt i kommunikationen mellem Nis P. Jørgensen og Kunstnerbyens tilsynsmyndighed, Rudersdal Kommune.
Denne mail har Nis sendt til kommunen den 9. februar 2010:

Se næste side for kommentarer:
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Efter min mening taler skrivelsen for sig selv. Dog ønsker jeg, at knytte disse
kommentarer til mailens indhold:

Det er ubeføjet at hævde at ”bestyrelsens medlemmer incl. formanden … ikke
kan følge med.”
[I sidste års årsberetning 2008-2009 redegør bestyrelsen detaljeret for vores problem med og holdning til de forvirrende vedtægter].
Det er usandt at ”’bestyrelsen (bruger) lystigt videre af alles penge, uden nogen
form for godkendelse af fællesskabet”.
[Af bestyrelsesreferater kan man se at bestyrelsen løbende har ført nøje tilsyn med
forbruget på vedligeholdelseskontoen].
Det er usandt at ”så sent som her i januar har et bestyrelsesmedlem … fået installeret (nyt toilet) over fælleskontoen”
[Dette er ikke sket].
Det er usandt at ”så sent som her i januar (har)… et andet bestyrelsesmedlems
datter fået installeret (nyt toilet) over fælleskontoen, på trods af at de gamle, om
end gamle, var funktionelle.”
[Beslutning om installation af toilet hos Kamel, Mosevangen 42, blev truffet af
den samlede bestyrelse efter indstilling af to bestyrelsesmedlemmer, som havde
været på syn.
Bestyrelsesmedlem Bente Rømhilds datter har ikke boet i huset siden midten af
2008. Hun gav endeligt afkald på lejemålet i november 2008.]
Det er usandt at ”(reparationer af huse) foregår uden at vi andre beboere hører en
lyd.”
[En samlet oversigt over resultat af hussyn og planlagte vedligeholdelsesarbejder i
de 2010 og 2011 blev omdelt af Birgitte Vormsborg umiddelbart efter den 18. december 2009. Oversigten blev desuden lagt i E-postarkivet under mærket ”husgennemgang” 17. december 2009. Alle beboere fik besked herom i brev]
Det er ubeføjet at hævde at bestyrelsen agerer ”selvbestaltet”.
[Bestyrelsen er valgt og varetager de opgaver som vi skal varetage]
Det er ganske urimeligt, stærkt insinuerende og ubeføjet at hævde at ”… alle de
enkelte beboeres privatøkonomi er blevet et ”tag-selv-bord” for et mindretal bestående af den bestyrelse, der har påtaget sig ansvaret for at vogte fællesskabets
interesser i henhold til gældende regler og lovgivning.”

Peter Sigsgaard
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