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Referat:	  Årsmøde	  9.	  Juni	  2016	  –	  Fonden	  Settlementet	  på	  Vesterbro	  	  

	  
Settlementet	  på	  Vesterbro	  er	  en	  erhvervsdrivende	  fond,	  som	  bygger	  på	  frivilligt	  socialt	  arbejde.	  Settlementet	  arbejder	  for	  
socialt	  og	  kulturelt	  ligeværd	  i	  samfundet,	  at	  alle	  ydes	  respekt	  uanset	  tanke	  og	  tro,	  udsatte	  borgeres	  rettigheder	  og	  behov,	  og	  at	  
der	  også	  gennem	  andre	  fællesskaber	  end	  arbejdsmarkedets	  sikres	  borgerne	  medleven	  i	  samfundets	  fællesskab.	  Se	  mere	  på	  
www.settlementet.dk	  

	  

	  
København	  den	  10.	  Juni	  2016	  

	  

	  
Beslutningsreferat:	  Årsmøde	  9.	  Juni	  2016	  –	  Fonden	  Settlementet	  på	  

Vesterbro	  
	  

Mødet	  blev	  afholdt	  kl.	  16.00-‐19.00	  på	  Oehlenschlægersgades	  Skole,	  Oehlenschlægersgade	  57,	  1663	  
København	  V	  

	  
	  

Til	  stede,	  bestyrelsesmedlemmer:	  Rene	  la	  Sell	  Cour	  (Bestyrelsesformand),	  Gunvor	  Auken,	  Nikolaj	  
Nielsen,	  Heidi	  Sørensen,	  Finn	  Kenneth	  Hansen,	  Verner	  Hansen	  (Næstformand),	  Kirsten	  Christensen,	  
Tine	  Jørgensen,	  Susanne	  Thelle	  (afgående	  bestyrelsesmedlem	  pr.	  09.06.2016),	  Ove	  Carlsen	  (afgående	  
bestyrelsesmedlem	  bestyrelsesmedlem	  pr.	  09.06.2016).	  	  
	  
Afbud,	  bestyrelsesmedlemmer:	  Daniel	  Busch	  Jensen	  (afgået	  som	  bestyrelsesmedlem	  pr.	  31.05.2016)	  
	  
Tilstede	  i	  øvrigt:	  Fondens	  forstander	  Margrethe	  Wivel,	  medarbejdere	  samt	  frivillige	  og	  brugere	  
	  
Ordstyrer:	  René	  la	  Cour	  Sell	  	  
	  
Referent:	  Katrine	  Willumsen,	  Fondens	  sekretariat	  
	  
	  
	  
Beslutningsreferat	  
	  
Pkt.	  1)	  Velkommen	  v.	  Bestyrelsesformand	  Rene	  la	  Cour	  Sell	  
	  
Pkt.	  2)	  Tale	  v.	  Thomas	  Warburg,	  Formand	  for	  Vesterbro	  Lokaludvalg	  
	  
Pkt.	  3)	  Oplæg:	  Fokusområder	  og	  udfordringer	  i	  2016	  v.	  Forstander	  Margrethe	  Wivel	  
	  
Pkt.	  4)	  Valg	  af	  bestyrelsesmedlemmer.	  	  
Valghandlingen	  blev	  faciliteret	  af	  Bestyrelsesmedlem	  Heidi	  Sørensen.	  
	  
I	  henhold	  til	  Fondens	  vedtægter	  blev	  de	  selvsupplerende	  medlemmer	  præsenteret	  for	  Årsmødet:	  

-   Rene	  la	  Cour	  Sell	  med	  en	  valgperiode	  på	  6	  år	  gældende	  fra	  09.06.2016	  
-   Heidi	  Sørensen	  med	  en	  valgperiode	  på	  6	  år	  gældende	  fra	  09.06.2016	  



 
 

Referat	  for	  bestyrelsesmøde	  17.03.2016	  
 

	  
Settlementet	  på	  Vesterbro	  er	  en	  erhvervsdrivende	  fond,	  som	  bygger	  på	  frivilligt	  socialt	  arbejde.	  Settlementet	  arbejder	  for	  
socialt	  og	  kulturelt	  ligeværd	  i	  samfundet,	  at	  alle	  ydes	  respekt	  uanset	  tanke	  og	  tro,	  udsatte	  borgeres	  rettigheder	  og	  behov,	  og	  at	  
der	  også	  gennem	  andre	  fællesskaber	  end	  arbejdsmarkedets	  sikres	  borgerne	  medleven	  i	  samfundets	  fællesskab.	  Se	  mere	  på	  
www.settlementet.dk	  

 
 

-   Nikolaj	  Nielsen	  med	  en	  valgperiode	  på	  6	  år	  gældende	  fra	  09.06.2016	  
-   Gunvor	  Auken	  med	  en	  valgperiode	  på	  4	  år	  gældende	  fra	  09.06.2016	  
-   Finn	  Kenneth	  Hansen	  med	  en	  valgperiode	  på	  4	  år	  gældende	  fra	  09.06.2016	  

Heidi	  Sørensen	  oplyste,	  på	  vegne	  af	  de	  selvsupplerende	  bestyrelsesmedlemmer,	  at	  den	  vakante	  plads	  
blandt	  de	  selvsupplerende	  medlemmer	  vil	  blive	  udfyldt	  i	  løbet	  af	  sommeren	  2016.	  	  
	  
I	  henhold	  til	  Fondens	  vedtægter	  valgte	  Årsmødet	  følgende	  medlemmer:	  	  

-   Eva	  Tetzlaff,	  valgt	  blandt	  Fondens	  ansatte	  for	  2	  år	  
-   Tine	  Jørgensen,	  valgt	  blandt	  Fondens	  ansatte	  for	  1	  år	  
-   Anne	  Dahl	  Pedersen,	  valgt	  blandt	  Fondens	  frivillige	  og	  brugere	  for	  2	  år	  
-   Verner	  Hansen,	  valgt	  blandt	  Fondens	  frivillige	  og	  brugere	  for	  2	  år	  
-   Mette	  Kirkemoe	  Gade	  Jørgensen,	  valgt	  blandt	  Fondens	  frivillige	  og	  brugere	  for	  1	  år	  
-   Malene	  Meisner,	  valgt	  som	  1.	  suppleant	  blandt	  Fondens	  ansatte	  for	  1	  år	  
-   Kirsten	  Christensen,	  valgt	  som	  1.	  suppleant	  blandt	  Fondens	  frivillige	  og	  brugere	  for	  1	  år	  
-   Jeppe	  Jørgensen,	  valgt	  som	  2.	  suppleant	  blandt	  Fondens	  frivillige	  og	  brugere	  for	  1	  år	  

	  
	  
	  
Pkt.	  5)	  Paneldebat	  om	  spændingsfeltet	  mellem	  sociale	  og	  beskæftigelsesfokuserede	  indsatser	  for	  
udsatte	  borgere	  v.	  Bestyrelsesformand	  Rene	  la	  Cour	  Sell	  og	  politikere	  fra	  Københavns	  
Borgerrepræsentation	  
	  

Næste	  ordinære	  bestyrelsesmøde	  afholdes	  torsdag	  d.	  18.	  August	  2016	  kl	  16.30	  –	  19.30	  	  	  
Settlementet,	  Dybbølsgade	  41,	  2.	  Sal	  

	  
	  
	  
 


