Beboerdemokrati

Beboerdemokrati?

Side 1 af 2

Østerbro 28.02.2006

Tak til de af jer, der dukkede op til medlemsmødet d. 23.2. og som dermed viste interesse for
at løse det tillidsproblem, vi havde bedt jer tage stilling til.
Som I måske allerede ved, blev vores mistillidsvotum desværre forkastet med 13 stemmer mod
11. Peter Hauerslev fortsætter dermed som formand, men uden kasser og minus ét
bestyrelsesmedlem samt en suppleant, som dog blev erstattet. Kasper Johnsen og Helle Elslund
valgte at fortsætte som bestyrelsesmedlemmer.
Efter mødet i aftes, blev vi bekendte med at Peter Hauerslev havde optaget hele seancen,
endnu en gang uden at spørge først. Vi siger naturligvis kraftigt fra overfor denne måde at
behandle både os og øvrige beboere på. Uanset vores holdning, er vi dog ret sikre på, at
Formanden gerne afspiller båndet for jer, alternativt lægger citater i uddrag på hjemmesiden
eller i et nyhedsbrev, hvis nogen af jer er interesserede i høre hvad der foregik.
Vi vil for vores part gerne afrunde konflikten om båndene nu. Sagens grundkerne omkring
båndoptagelserne var primært, at vi var vrede over det dybt udemokratiske (udover det
ulovlige) i, at formanden helt selvbestaltet havde fraveget bestyrelsens vedtagne arbejdsproces
om at føre referat, for at lave ’overvejende private’ båndoptagelser.
Vi anså samtlige demokratiske spilleregler for overtrådt, da vi som et flertal i den
forhenværende bestyrelse oplevede at Peter Hauerslev nægtede at acceptere følgende
beslutninger:
1. At ophøre med at foretage båndoptagelser af vores møder uden de tilstedeværendes
samtykke, samt
2. At sikre at hidtidige optagelser blev slettet – eller i hvert fald ikke blev brugt i
sammenhænge ud over til eget private brug – dvs. i samme omfang som man bruger
læsebriller eller høreapparat.
Ikke alene nægtede Peter at føje flertallet. Som bekendt valgte han kort efter også at
husstandsomdele udvalgte citater fra båndoptagelser, som fik os til at fremstå som griske og
lallende idioter. Det bekymrer os, at det er den behandling man risikerer, hvis formanden er
uenig i flertallets beslutning.
I endnu højere grad vil vi gerne udtrykke vores bekymring over den fortsat manglende afklaring
om, hvorvidt det er flertallet i bestyrelsen i Afd.21 som bestemmer, eller om beslutninger,
truffet på bedste demokratiske vis, også i fremtiden kan tilsidesættes og omgås af Formanden.
Ligeledes føler vi os uafklarede om, i hvor høj grad den nuværende formand i fremtiden har
tænkt sig at inddrage andre end sig selv i beslutningsprocesser.
Mange af jer spurgte i aftes, ’om vi havde noget at skjule’, og om det var grunden til at vi ikke
ville optages. Grunden til at vi ikke ville ud i den diskussion var, at vi for nogen tid siden tog en
beslutning om ikke at ville deltage i mudderkastning, vi havde ikke noget ønske om at sætte
formanden i et dårligt lys for at fremhæve os selv, vi mener ikke man pr definition skaber
troværdighed om egen person ved at svine andre til. Det forsøgte vi at holde fast i til mødet, og
det vil vi fortsat forsøge at håndhæve.
Samtidigt kan vi vel godt tillade os at sige på nuværende tidspunkt, at Peters måde at
selvfortolke og bryde demokratiske spilleregler på, også har skabt uklarhed og konflikter i andre
dele af bestyrelsesarbejdet. Vores bekymring for den fremtidige bestyrelses arbejde omhandler
derfor også selve administrationen af ejendommen, samt fremtidige beslutninger om nok så
væsentlige økonomiske dispositioner i forhold til drift og vedligehold.
Vi vil opfordre jer alle til i nær fremtid nøje at granske de årsregnskaber og budgetter, som
vanen tro kommer forud for det ordinære medlemsmøde i maj. Samt bede jer overveje, hvilken
styreform I ønsker fremover skal definere administrationen i vores afdeling – vil vi et
handlekraftigt demokrati baseret på flertallets ønsker, eller et pesudo -demokrati med en
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egenrådig enegænger ved roret.
Vi glæder os til at se jer til valget til det næste medlemsmøde – ikke mindst håber vi med
ukuelig optimisme på, at formanden ved næste medlemsmøde, vil vise sig som en god
demokrat ved at bede forsamlingen om at beslutte, om mødet skal optages eller ej.

Mange hilsner
Pia Konrad, Jais Elvekjær og Brian Bonfils
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