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Dette har ikke stået i aviser, det var ikke interessant nok, nogen har efterlyst
min version, den er her, og længe fortid, så læs den hvis du har lyst, eller lad
være
Men en stor tak til Journalist Jens Anker, der havde tid til at høre min version
af historien, og som reagerede med et indlæg, som en enkelt avis ville tage med.
Også en stor tak til mine mange venner og familien, som har støttet mig og har
troet på mig.

CL kommentarer til debat omkring lederstilling i
Vejle Handicap Center (VHC):
Skrevet undervejs med sagens udvikling i 2½ md.
Jeg har skrevet det ned jeg vil sige – da det åbenbart er de lange knives nat og der er gået politik i
det. Måske har Bygningen igen underskud siden Dan Arnløv fører sig frem, og truer med at fjerne
tilskud til VHC – halløj find jorden igen Dan Arnløv – det var også lige før det var kriminelt det jeg
havde gjort, givet mig selv en stilling? NEJ det har jeg selvfølgelig ikke. Se og hør det dog ikke kun
fra fremmede (DF Holger Gorm buldrer frem som sædvanlig, han kender end ikke stedet – men tak
det er ikke alle i hans parti der deler hans udmeldinger, det opdager han nok) (SF udmelding – hvad
med at passe dit arbejde, som jeg har ønsket tillykke med i boligforeningsregi, det er jeg helt sikker
på, du er god til) (Sidst men ikke mindst er jeg dybt skuffet over min egen partiformand Søren
Peschardt – er det tak for sidst – eller er der ikke format nok til at tage en snak med en i din gruppe
som du burde have tillid til) det her tegner ikke godt når det er dømmekraften fra folk der er med til
at tage vigtige beslutninger i vores kommune).
Jeg har altid lært, at der altid er 2 sider af en sag, her er min side i endda korte træk.
Hvis JEG jeg gentager JEG selv kunne bestemme hvilken stilling jeg ville have,
så tro mig, så havde jeg for længst nedsat mig som konsulent, så jeg kunne hjælpe de mange
mennesker, der hver uge søger job, ledige, der både skal søge 2 ledige stillinger, men som
brændende ønsker sig et job, men får afslag på afslag med bl.a. begrundelser, der har været 719
eller 450 ansøgninger, du er desværre ikke kommet i betragtning – afskaf det total idiotiske skal
tvang, så folk der søger, søger jobbet fordi det vil de gerne, så har en arbejdsgiver også muligheden
for at nå igennem bunken af kvalificerede ansøgninger, og ansøgere der gerne vil dette job, måske
give en begrundelse for hvorfor jobbet ikke blev til den person, så nej jeg har ikke givet mig selv
stillingen i VHC som daglig leder.
Og jo – jeg har som alle andre i dette land lov til at søge et ledigt job uanset om jeg sidder i en
bestyrelse eller andet – og tro mig man er ikke på en første plads når man er i et byråd, det er et
klart minus, og utroligt svært at få job, ingen jammer her, jeg har selv valgt at stille op, blot en
konstatering – selvom der er noget der hedder offentligt ombud, det er der ikke stor forståelse for
alle steder hverken blandt kolleger eller virksomheder.
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Historien i dette forløb er lang, mere end 2½ måneds hetz må vel give
en mulighed for en forkortet udgave af historien, og vi skriver 2014.
Den der ikke laver noget, laver vel ikke mange fejl? Plejer jeg at sige.
Den der laver noget laver også fejl eller hvad? – og ja jeg har også lavet fejl, og forvent nu ikke at
jeg siger I kritikere har ret – NEJ hold op hvor ville det have klædt jer, at spørge om min version af
sagen, nogle i dette byråd har haft travlt, hvilket gør mig betænkelig, hvem pokker er det der for
kommunens borgere skal være med til at træffe vigtige beslutninger, det er en flok (en lille flok) der
sidder et eller andet sted og bekræfter hinanden i, at det medierne og andre siger det er det vi
forholder os til – jeg siger bare – det ser sort ud for fremtiden.
Og tilbage til ja jeg har lavet fejl, de fejl jeg har lavet, startede i 2002 hvor min byrådskollega Finn
Bjerg kom til mig og sagde, Christa den er helt galt i VHC, jeg ved du kan redde stedet vil du – og
ja udfordringer, det er mig, og jeg sagde ja og fik VHC op at stå igen, med en ny bestyrelse, ny
leder og nye medarbejdere og en ny driftoverenskomst. Stedet er for fysisk handicappede, og jeg er
vokset op i den verden gennem hele min barndom, så selvfølgelig har jeg hjulpet det jeg kunne, og
jeg har nu i 12 år været udpeget af Vejle byråd til at sidde i bestyrelsen.
Alle i bestyrelsen og dem der gennem tiden har været der ved, at jeg aldrig har ønsket at være
formand, jeg har sagt, at det er en af brugerne der skal være formand, og det er faktisk lykkedes
mange gange siden 2002, sidst var det nu afdøde Erik Arrild, der også var manden der fik ideen til
stedet VHC, efter hans død blev jeg bedt om, om jeg ikke nok ville være formand, og jo indtil vi
fandt en der var stærk nok til det, så var jeg det, for stedet skal fungere til gavn for de mange
brugere af stedet.
Alle ved, at jeg har været stor fortaler for, at vi skulle have folk i fleks job ansat, og det er lykkedes.
Vi har et fantastisk samarbejde med husets indehaver Frank Holmskov – skulle nogen i den her
forsamling mangle en god og positiv udtalelse omkring min person, så er han klar, har han meddelt
mig.
Vi har gennem 11 år haft en fantastisk leder i huset Ruth Andersen (RA), en leder med hjertet på
rette sted, som hun sagde da hun blev ansat, jeg er ikke god til edb, nej, sagde jeg, her kan jeg
hjælpe dig og så er der kursus, hun kendte heller ikke meget til fysisk handicappede, nej, men her
var der en stor mulighed for, at den viden snart kom ind, og 11 år taler sit eget sprog.
Næstformanden i VHC Orla Østergaard (OØ), der var formand for dette meget omtalte
ansættelsesudvalg kunne nu ikke lide den daglige leder, hvilket flere inkl. lederen var klar over, OØ
ville have hende fyret eller hun skulle selv sige op, ellers ville han ikke sidde i bestyrelsen i VHC,
den mand kan nu ikke lide så mange.
OØ deltog for øvrigt heller ikke i hendes afskedsreception, hvor en masse mennesker gav hende så
mange mange gode ord og tak med på vejen.
Tidligere leder RA begynder i foråret 2014 at snakke om, at hun vil gå på pension sommeren 2014,
og bekendtgør dette overfor bestyrelsen og brugerne i april måned.
Hun laver så sin skriftlige opsigelse, og hvad så?
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Det er rygtes og på det efterfølgende bestyrelsesmøde hvor der snakkes ny leder, erklærer jeg mig
inhabil.
Bestyrelsen beslutter så, at der skal være et stillingsopslag, det har man ikke brugt ved de to sidste
ledere, men fint og en god ide, det blander jeg mig ikke i det, før de spørger om jeg vil hjælpe med
at lave en annonce, jeg fortalte vi lige havde haft et stillingsopslag på en produktionsskole, så med
lidt ændringer kunne jeg sende den videre til godkendelse i bestyrelsen eller de kunne rette til, jeg
mener dog stadigvæk, at jeg er inhabil som sagt, men de beder mig alligevel om at lave den, jeg
lavede det oplæg, som jeg sendte rundt til hele bestyrelsen, som også var ansættelsudvalget incl.
kommunens repræsentant Birger Kruse (BK), og har (på skrift selvfølgelig) dokumentation for, at
det var den jeg skulle sørge for kom på nettet, jeg stod som modtager hvilket jeg var blevet bedt om,
her skal man huske, det har jeg efterfølgende ærgret mig over, men her havde jeg ikke selv søgt
stillingen, det blev jeg efterfølgende opfordret til. Formanden OØ ville ikke have ansøgningerne
sendt til VHC igen fordi han ikke kunne lide lederen.
Herudover sagde jeg vejledende, at det kunne være godt at de havde to ansættelsesrunder, da det
trods alt var en leder stilling. Pegede også på, at VHC ikke havde råd til mere i løn end nuværende
leder fik.
Og endelig skulle Vejle kommune, godkende personen jf. vores vedtægter, som vi lige havde
gennemgået op til årsmødet i april. Selve ansættelse var VHCs som selvejende inst. Jeg havde i
anden forbindelse lavet nogle spørgsmål til den omtalte ansættelsessamtale på en produktionsskole,
som jeg gerne ville stille til fri afbenyttelse, eller de kunne ændre med deres ord, men altid godt at
have et stykke papir, så man får spurgt om væsentlige ting - Blot gode råd som de kunne følge eller
lade være med at følge og det ville de (ansættelsesudvalget) meget gerne have en kopi af, da de ikke
havde gjort sig tanker om hvad de ville spørge om. (disse spørgsmål i forbindelse med en
jobsamtale, kan for øvrigt hentes på nettet også).
De modtagne ansøgninger der i tidsrummet søgte stillingen, bliver straks leveret til formanden for
ansættelsesudvalget OØ – her var jeg i mellemtiden, blevet opfordret fra flere sider også fra
kommunalt ansatte folk, til også at søge stillingen, så det gjorde jeg efter et par dages betænkning,
og træder yderligere mange flere skridt tilbage.
Jeg var en af fire der blev kaldt til ansættelsessamtale den 12. maj 2014, jeg var i VHC den 12.maj
og fortalte, at det var næstformanden i bestyrelsen OØ, der var den der styrede dette forløb.
Jeg fik en kuvert retur af Næstformanden, jeg spurgte hvad jeg skulle med den, det måtte være min
sagde han: på kuverten stod bilag til min skriftlige ansøgning mit CV på usb stik til stillingen som
daglig leder i VHC.
Dette fortalte jeg ham, men han havde ikke set mit CV, men kendte mig så…. Det syntes jeg ikke
var fair trods alt. (næstformanden OØ underviser i netcafeen i VHC, så jeg kunne ikke forstå dette.
Der blev ringet til mig dagen efter, jeg var til Teknisk udvalgsmøde (TU), men gik ud på gangen, da
jeg kunne se det var formanden for ansættelsesudvalget og næstformanden i VHC OØ der ringede.
Hej blev der sagt, ja nu har vi fundet frem til den ny daglige leder – det er rigtig fint var mit svar, og
videre, uanset hvad I har besluttet jer til, så er der opbakning herfra, jeg er sikker på, at I har truffet
et godt valg.
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Ja det er en mand der er peget på – igen sagde jeg det er fint og kunne kun ønske held og lykke
herfra.
Hvad skal jeg nu gøre sagde formanden for ansættelsesudvalget OØ?, jeg svarede, jamen så skal
papirer m.m. til Vejle Kommune (VK) for godkendelse, hvordan gør jeg det spurgte han om, jeg
sagde: du kører ned til VK i Skolegade, med att. Voksenafdelingen eller juridisk afdeling og en
navngiven person, og smider i den udendørs postkasse, jamen det vidste han ikke lige, så skriv det
på kuverten sagde jeg og smid den i postkassen, jeg er til TU møde.
Lidt senere ringer formanden OØ igen, nu holder jeg oppe ved din postkasse Christa, kan du ikke
ordne det, jeg er stadigvæk til TU møde kunne jeg meddele, men enden på det blev, at jeg måtte
ringe hjem til gemalen, bede ham gå ud og tage imod en kuvert for formanden OØ, som jeg så
efterfølgende postede i VK postkasse.
Næstformanden i VHC OØ bad mig indkalde til bestyrelses møde, det blev sat til den 20.5 – straks
var der en tilbagemelding fra en i ansættelsesudvalget – hvad sker der lige – halløj ikke noget, det er
vel en afslutning på dette Orla vil orientere om svarede jeg tilbage.
Vi stater med gennemgang af hele processen, hvor jeg får berigtiget, for ikke at komme i klemme
nogen steder, at bestyrelsen har godkendt stillingsopslag m.m. pr. mail til mig, selv bestemt hvor
opslag skulle være, modtagelse af ansøgere – en kom noget for sent efter deadline, og alt var i den
skønneste orden og blev ført til protokol.
Der blev orienteret om beslutningen, og igen ønskede jeg VHC tillykke, jeg var helt sikker på, de
havde truffet en god beslutning, jeg håbede de havde husket at snakke løn også, det var vist ikke
sket, men det blandede jeg mig ikke yderligere i, da mit korte møde med manden de havde peget på
var meget positiv, jeg vidste dog ikke hvem han var.
Jeg sagde så efterfølgende: Da jeg søger denne stilling, så siger jeg også samtidig, at jeg ikke kan
være formand for VHC, det er en beslutning jeg tager, da jeg søger, da man ikke både kan være
ansat og i bestyrelsen.
Jeg siger også, at jeg har et andet job på hånden, som jeg sikkert tager imod, da jeg er fravalgt her,
så vil jeg Christa Laursen tillade mig at tænke på Christa Laursen. Jeg vil stadigvæk gøre hvad jeg
kan for stedet, men ikke i samme omfang, og hvis jeg ikke kunne komme hver gang til møderne, så
var der udpeget en stedfortræder i Vejle Byråd, Gitte Frederiksen.
Der bliver lidt uro, og bestyrelsen kigger på hinanden og spørger så, om jeg og lederen RA der
skriver referat vil gå udenfor døren, det gør vi, og da vi samtidig havde en aftale med en
jobkonsulent, så påbegyndte jeg/vi det møde omkring en evt. ny i fleksjob.
Så kommer der en fra bestyrelsen og spørger, om vi lige vil komme tilbage, jeg afbryder mødet med
jobkonsulenten og fleksjobberen og vi går tilbage, her bliver jeg af formanden OØ på udvalgets
vegne, spurgt, om jeg hvis jeg fik tilbudt jobbet, så stadigvæk ville have det, jeg sagde jeg havde
søgt jobbet, fordi jeg gerne ville det. Vi(lederen RA og jeg)blev igen bedt om at gå udenfor døren,
så jeg genoptog mødet med jobkonsulenten i baglokalet. (Jobkonsulenten tilbød efterfølgende, at
stille sig til rådighed, da han kunne bekræfte dette forløb) Det syntes jeg ikke han skulle, da sagen
var kørt af sporet..
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Så kom der bud igen om vi ville komme ned i salen, det gjorde vi, og formanden for
ansættelsesudvalget OØ sagde ordret, Christa vi vil gerne tilbyde dig jobbet som daglig leder i
VHC.
Jeg stod lidt, så sagde jeg, sig mig engang, har I styr på hvad I laver, det havde de, blev der sagt fra
alle, der var en forvaltningsrepræsentant med BK under hele forløbet, så det regnede jeg så med var
korrekt.
Hvis det er sandt, sagde jeg, så ville jeg blot være sikker på, at VHC ikke kommer ud i problemer,
og så siger jeg ja tak til stillingen.
Om aftenen blev jeg ringet op af en borger, der åbenbart havde anbefalet den først udpegede, han
spurgte hvad der var sket, det kunne jeg ganske enkelt ikke svare ham på, fortalte ham ikke om
forløbet, da det ikke var min pligt, det var ansættelsesudvalgets.
Der blev aftalt nyt bestyrelsesmøde den 28.5, også den dag der skulle holdes off. afskedsreception
for den afgående leder RA p. gr. af ferier.
På dette møde skulle så referatet fra sidste møde godkendes, inden mødet kom der pludselig en mail
fra formanden for ansættelsesudvalget OØ, den samme som på udvalgets vegne havde tilbudt mig
jobbet, han ville udtræde af bestyrelsen – til mødet ville han ikke skrive under på det han selv havde
besluttet sammen med udvalget, dette var der ikke mange der forstod noget af, og pludselig ville en
mere også ud LJ – de sidder i støtteforeningen sammen, og ville åbenbart bakke hinanden op, men
hun vedkendte sig dog det der var sket. Hvad der skete med OØ kan jeg kun gisne om, men han er
vel blevet ringet op og har fået kolde fødder og så alligevel ikke haft orden i det han lavede med
udvalget hvad ved jeg?
På møderne havde resten af bestyrelsen sagt, at den daglige leder ikke skulle oplære ny (OØ kunne
ikke lide hende).
På dette sidste møde, så skulle den hidtidige daglige leder RA ikke længere styre bankospillet – det
var hende der havde startet det, hvor overskuddet gik til Støtteforeningen, der så efterfølgende
kunne støtte tiltag i VHC.
De to afgående ville heller ikke yde hende den opmærksomhed, at deltage i hendes afskedsreception
senere på dagen. Hvilket der så heldigvis var mange andre der gjorde.
Referatet blev underskrevet af 3 bestyrelsesmedlemmer + Observatør.
Et helt igennem uskønt forløb set med mine briller.
Et par dage efter var en tredje i bestyrelsen blevet dårlig og ville i første omgang ud af bestyrelsen,
men er blevet, de to suppleanter trådte ind i bestyrelsen, så der var en fuldgyldig bestyrelse.
Efterfølgende, er beslutningen om min ansættelse blevet stadfæstet af Vejle Kommune. Da der blev
skrevet under af 4 bestyrelsesmedlemmer + observatør, hvilket der jf. vedtægterne kræves, dette
blev så som sagt efterfølgende godkendt af Vejle kommune, både mundtlig til mig af Direktør
Kirsten Tønnesen efter et udvalgsmøde i Sundhedsudvalget, og pr. mail. af Kristian Mygind, og så
var det op til bestyrelsen i VHC.
Der blev forhandlet løn helt efter det udmeldte fra start: det samme som nuværende leder RA.
Den ny bestyrelse blev konstitueret den 4.8 med Jens Bork som formand og Sonja Jacobsen som
næstformand. Det er også Jens Bork, der har haft dialogen med Vejle Kommune indtil da.
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Dette forløb starter med ann. 1.5.14 som blev godkendt af hele ansættelsesudvalget /bestyrelsen
også skriftligt.
Tidligere daglig leder udskød sit stop til sidst i juni – OBS: Der var lukket i VHC hele juli md.
hvilket var varslet helt efter reglerne.
Christa Laursen
August 2014

Efterfølgende skete der mange ting, som flere sikkert har både læst og hørt, ovenstående var hvad
jeg skrev ned på det tidspunkt endda i forkortet udgave.
Bestyrelsen besluttede at nedlægge sit hverv og lukke ned, da jeg fra kommunens juridiske afd. den
18. september fik at vide, at Vejle Kommune alligevel ikke kunne godkende mig som leder grundet
mit tilhørsforhold til VHC og en massiv pres fra nogle byrødder, jo janteloven trives.
Jeg blev også efterfølgende kontaktet af Vejle Amts Folkeblad, der gerne ville skrive en artikel om
mig, måske syntes jeg det havde været nok, men ok da, og det blev også en god artikel, og som
journalisten sagde, vi har snakket om på redaktionen, at vi ikke kan forstå du stadigvæk står op? En
melding må jeg sige, og svaret er enkelt, så længe min familie har det godt, jeg kan se mig selv i
spejlet om morgenen, er tro mod det jeg har sagt og lovet, og har en super skøn familie og
omgangskreds, så står jeg op
Tilbage til den 19.9.2014: Jeg vedlægger bestyrelsens brev:
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Efterfølgende afleverede bestyrelsen bilag, kvitteringer, nøgler m.m. på Borgmesterkontoret.
Jeg havde nogle aftaler, som jeg ikke bare lige kunne lade som om ikke var der, selvom jeg havde
fået sparket.
Havde fået en ret stor konferenceaftale ind i huset med kursister 3 x 3 hele dage i efteråret og 3 x 3
hele dage i foråret med Århus kommune, samt mange aftaler var på vej, men dette sendte jeg
efterfølgende til borgmesterkontoret, og bad dem tage hånd om, at der ikke bare stod 25 kursister
udenfor døren der var lukket.
Så fik bestyrelsen et brev med indkaldelse til kommunen, de ringede til mig og bad om ikke de
måtte komme op til mig og få hjælp og vejledning, som jeg jo trods alt har gjort i 12 år, jeg var jo
smidt ud som jeg sagde, men hvad 12 års hjælpsomhed kan man ikke blot skubbe væk, så jeg sagde
ja til, at de måtte komme.
De kom alle fra bestyrelsen, jeg fortalte som jeg gjorde til gruppen i 2002, at man ikke blot kan sige
man som bestyrelse ikke er med mere, så de blev nødt til at tage mødet med kommunen, lukke
centret op, indkalde til Årsmøde med en md. varsel osv. men de havde ingen forpligtigelse til at
lave maden, blot holde åbent. For øvrigt var de forsikret, så de ikke kunne komme i klemme hvis de
blot overholdt dette, kommunen havde truet med at gøre dem personlig ansvarlig hvis ikke de
åbnede igen, så bekymret var de og bange.
Og det endte også med, at de åbnede, men her har jeg ikke været med længere…..
Det skete også: Jeg blev undervejs da bølgerne gik højt rådet til, at VHC skulle opslå stillingen
igen, og så skulle jeg blot sende min ansøgning ind, så var den klaret – hallo tænkte jeg sådan
behandler man ikke mennesker, der ville være andre der søgte og så var det aftalt spil, så det ville
jeg ikke.
Jeg var også på besøg hos borgmesteren, der lyttede og medgav, at dette ikke var en god sag, han
opfordrede mig ligeledes til at søge stillingen ved opslag igen, så det blev i orden, min holdning
ændrede sig ikke her.
POLITISKE DØNNINGER:
Hvorfor er jeg nu løsgænger og ikke længere medlem af det parti jeg for mange år siden meldte mig
ind i?
Jeg havde ikke gjort mig populær omkring en rund fødselsdag som jeg var imod blev afholdt for
skatteborgernes penge, det havde vi aldrig gjort før, så kulden havde bredt sig, så kom sagen her, og
desværre var der ikke nogen fra min tidligere gruppe, der havde lyst til at høre min side af historien,
helt ok, men da jeg så meddelte, at jeg ikke kunne stemme for budgetforliget på grund af, at man
her ville opsige driftoverenskomsten med VHC i et ellers godt budgetforlig, så gik det helt galt,
efterfølgende spurgte jeg juristen om jeg kunne få et ændringsforslag på, jeg ville foreslå, at tage
dette punkt omkring VHC ud, for så ville jeg også stemme ja (peanuts i forhold det det kommunale
budget) jeg var virkelig ugle set, det kunne man ikke uden, at det ville få konsekvenser sagde
formanden for Socialdemokratiet, nå dem har jeg såmænd altid været parat til at tage, det er ikke
første gang nogen er blevet sure på mig i politik, så jeg holdt fast og kunne ikke svigte det jeg har
kæmpet for i mange år, Jeg blev så pludselig erklæret inhabil til byrådsmødet hvor sagen her
omkring budgetforlige var på, jeg kunne måske finde på at søge igen når man slog stillingen op
(hallo hvad tror de selv, tænkte jeg) nå men udenfor døren og efterfølgende indkaldt til en
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kammeratlig samtale eller et mæglingsmøde som de kaldte det, hvor der kom en Socialdemokratisk
borgmester fra nord, en sekretær fra Kbh. en politiker fra syd. og så alle dem i partiet i Vejle byråd
samt kredsformand.
Efter en gennemgang af den politiske del omkring budgetforlig, hvor jeg blev belært om, at man
selvfølgelig skal følge gruppen, så kom mæglingen op, og jeg blev tilbudt; at hvis jeg faldt på knæ
og beklagede, at jeg ikke havde stemt for budgetforliget, så ville gruppen overveje, om de ville tage
mig ind i varmen igen.
Det kunne jeg ikke.
Så fik jeg tre muligheder:
1. jeg kunne forlade byrådet, og så fortsat være medlem af Socialdemokratiet.
2. Jeg kunne melde mig ud af partiet, og så fortsætte som løsgænger, eller
3. Jeg kunne afvente en generalforsamling, hvor medlemmerne så skulle tage stilling.
Det sidste ville jeg ikke udsætte nogen for, så jeg valgte nr. 2, og er pt. løsgænger. Det var ikke det
parti jeg i tidernes morgen havde meldt mig ind i så sådan blev det.

Vedr. min løn for mit arbejde, den ville man ikke udbetale, men en dygtig fagforening, Lederne tog
over og gennemgik tingene, og der var mange fejl fra Kommunens side, jeg havde løbende lavet en
mappe med oversigt og dokumentation vist nedenunder som eksempel. Så jeg fik min løn ½ år
efter.

Indhold i VHC mappen omkring Leder stillingen pr. 1.8.2014 v. Christa
1. Start 2002 v. Christa (Driftoverenskomst, ny bestyrelse, gang i VHC).
2. Vedtægter for VHC
3. Driftoverenskomst ( se bilag 16 oplæg til Frivillighedens hus i 2011 hvor
driftoverenskomsten var på banen).
4. Kirsten Tønnesen 12 sept. – driftoverenskomsten der pludselig var blevet væk??
5. CL kommentarer til ugers debat aug. - sept.
6. Jens Ankers læserbrev – der flot beskriver virkeligheden. (Peschardts vendetta mod CL)
7. CL kommentarer 2 sider af en sag
8. Lokalavisen
9. Oplæg til ann. + talepapir kopieret som sagt fra Sandagergaard til bestyrelsen der ville dette.
10. Svar for godkendelse af opsætning af ann. ( kopi/tilbagemeldinger fra hele bestyrelsen på
godkendelse forefindes)
11. CL Anmoder Birger Kruse om hjælp til annonce – uden resultat.
12. CL - Hjælper som sædvanlig bestyrelsen
13. Anette Jessens svar vedr. løn til kommende leder
14. Birger Kruse anmoder 21.5 jf. § 5 stk. 3
15. krav fra lederne 24.10
16. Oplæg til frivillighedens hus i 2011
17. 23.6 godkendelse af CL som leder v. Kristian Mygind
18. 8.8 fremsendelse af papirer/kontrakt til lederstilling v. Anette Jessen til Jens Bork
19. Kontrakten underskrevet af Jens Bork
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20. CL Info til lederne
21. 24.6 indkaldt til lønkursus for ledere i VK af HR Kommunaldirektørens stab
22. Medd. Fra IT til tidl. leder RA
23. Ny mailadr. til CL d. 7.8.14 fra IT afd.
24. ref. Fra best. og årsmøde 8.4.14
25. indk. Og ref. Fra best. møde 30.4
26. Indk. Og ref. Fra best. Møde 20.5
27. Indk. Og ref. Fra best. Møde 28.5
28. 28.5 medd. Fra Lizzi Jørgensen
29. 28.5 godk. Af leder (der mangler min). En mere til underskrivning)
30. 10.6 blev ovenstående stadfæstet ved underskrifter
31. ref. Fra best. Møde 10.6
32. indk. Og ref. Fra best. Møde 5.8
33. Best. Konstitueret sig (Oversigt)
34. Indk. Og ref. Fra best møde 22.8
35. Igen 22.8 underskrifter inkl. Gitte Frederiksen (Skrevet af RA)
36. Indk. Og ref. Af best. møde den 3.9
37. Igen 8.9 underskrifter
38. *Medd. fra Kurt Asmussen – økonomiarbejder (OBS til CLs VHC mail)
39. 18.9 brev fra jurist Steen Jørgensen
40. 19.9 modtager CL brev fra bestyrelsen – da CL har indkaldt dem jf. 18.9 brev bilag 39
41. 23.9 CL får kopi af brev til best., og bliver bedt om at hjælpe dem – hvad skal de gøre? CL
hjælper.
42. 23.9 sender CL mail til VK omkring en ordrer hun har taget i hus.
43. Ordren med Århus Kommune
44. Diverse tiltag opgaver/ansøgninger/aftaler/priser/madplaner (CL lavet mad hver dag).

Christa Laursen 2015
PS: Jeg starter ikke en debat igen, jeg er videre, dette blot fordi der er blevet spurgt ind til det.
Jeg har undret mig meget over de ansvarlige i dette her, de blev pænt gemt af vejen og stod ikke til
mål for deres handlinger.

