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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 

København	  den	  18.	  Marts	  2016	  

	  

Referat	  for	  bestyrelsesmøde	  torsdag	  den	  17.	  Marts	  2016	  

Mødet	  afholdes	  kl.	  16.30-‐19.30	  -‐	  Settlementet,	  Dybbølsgade	  41,	  2.	  Sal	  

Til	  stede,	  bestyrelsesmedlemmer:	  René	  la	  Cour	  Sell	  (Bestyrelsesformand),	  Gunvor	  Auken,	  Nikolaj	  
Nielsen,	  Heidi	  Sørensen,	  Verner	  Hansen	  (Næstformand),	  Susanne	  Thelle,	  Tine	  Jørgensen	  

Afbud,	  bestyrelsesmedlemmer:	  Finn	  Kenneth	  Hansen,	  Ove	  Carlsen,	  Daniel	  Busch	  Jensen	  	  

Til	  stede,	  medarbejdere:	  Margrethe	  Wivel	  (Forstander),	  Carsten	  Clausen	  (Økonomichef),	  Søren	  
Naundrup	  Jensen	  (Ny	  økonomichef)	  

Til	  stede,	  Revision:	  Henrik	  Hornbæk	  (Revisor,	  PWC)	  	  

Ordstyrer:	  René	  la	  Cour	  Sell	  	  

Referent:	  Katrine	  Willumsen,	  Sekretariatet	  	  

	  

	  
-   Pkt.	  1)	  Godkendelse	  af	  dagsorden	  

	  
Beslutning:	  Dagsordenen	  blev	  godkendt	  uden	  bemærkninger.	  
	  
	  

-   Pkt.	  2)	  Godkendelse	  af	  referat	  fra	  ekstraordinært	  bestyrelsesmøde	  den	  01.12.2015	  	  
o   Bilag	  1:	  Referat	  -‐	  Bestyrelsesmøde	  01.12.2015	  -‐	  BM	  17.03.16	  

§   Forstanderens	  indstiller	  at	  bestyrelsen	  godkender	  referatet	  
§   Bestyrelsen	  underskiver	  referatet	  ved	  godkendelse	  	  

	  
Beslutning:	  Referatet	  blev	  godkendt.	  Siden	  referatet	  blev	  udsendt	  er	  datoen	  for	  Årsmøde	  2016	  
blevet	  rykket.	  Årsmødet	  afholdes	  fredag	  d.	  9.	  Juni	  2016.	  	  

	  
	  

-   Pkt.	  3)	  Årsregnskab	  2015	  v.	  revisor	  Henrik	  Hornbæk	  (PWC)	  og	  Carsten	  Clausen	  	  
o   Bilag	  2:	  Årsrapport	  2015	  -‐	  Fonden	  Settlementet	  -‐	  BM	  17.03.16	  
o   Bilag	  3:	  Donorregnskab	  2015	  -‐	  Fonden	  Settlementet	  -‐	  BM	  17.03.16	  
o   Bilag	  7:	  Revisionsprotokollat	  om	  udkast	  til	  årsrapport	  for	  2015	  –	  BM	  17.03.16	  (Udsendt	  

af	  Settlementets	  revisor	  d.	  08.03.2016)	  
§   Forstanderen	  indstiller	  at	  bestyrelsen	  godkender	  Årsrapport	  2015	  og	  

Donerregnskab	  2015.	  
§   Bestyrelsen	  underskiver	  dokumenter	  ved	  godkendelse	  	  
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Henrik	  Hornbæk	  gennemgik	  ”Bilag	  7:	  Revisionsprotokollat	  om	  udkast	  til	  årsrapport	  for	  2015	  -‐	  
BM	  17.03.16”	  samt	  ”Revisionsprotokollat	  vedrørende	  ansvarsforhold,	  revisionens	  omfang	  og	  
rapportering”.	  Sidstnævnte	  dokument	  blev	  uddelt	  på	  bestyrelsesmødet	  og	  er	  vedhæftet	  som	  
bilag	  1	  til	  referatet.	  Henrik	  Hornbæk	  forklarede	  at	  revisionen	  vil	  påføre	  regnskabet	  en	  blank	  
påtegning,	  i	  fald	  det	  godkendes	  af	  bestyrelsen	  på	  mødet.	  Henrik	  Hornbæk	  bemærkede	  i	  øvrigt	  
at	  revisionen	  ikke	  har	  haft	  behov	  for	  at	  påføre	  bemærkninger	  qua	  Settlementets	  positive	  
økonomiske	  udvikling	  det	  sidste	  år.	  Der	  skal	  dog	  forsat	  være	  opmærksomhed	  på	  økonomien	  i	  
Saxogade.	  Endvidere	  på	  at	  midler	  der	  gives	  af	  puljer/fonde	  ikke	  opspares.	  Dette	  er	  ikke	  et	  
problem	  nu	  og	  revisor	  vurderer	  at	  midler	  bruges	  i	  tråd	  med	  regler	  for	  god	  forvaltningsrevision.	  
	  
Carsten	  Clausen	  fremlage	  Årsregnskab	  2015	  med	  henvisning	  til	  ”Bilag	  2:	  Årsrapport	  2015	  -‐	  
Fonden	  Settlementet-‐	  BM	  17.03.16”	  og	  Bilag	  3:	  Donorregnskab	  2015	  -‐	  Fonden	  Settlementet	  -‐	  
BM	  17.03.16”.	  I	  forbindelse	  med	  fremlæggelsen	  blev	  4	  dokumenter	  der	  opsummerer	  
årsregnskabet	  2015	  uddelt.	  Dokumenterne	  er	  vedlagt	  referatet	  som	  bilag	  2.	  Endvidere	  blev	  en	  
særskilt	  opstilling	  af	  regnskabet	  for	  paragraf	  79	  midlerne	  omdelt.	  Dette	  er	  vedlagt	  referatet	  
som	  bilag	  3.	  	  
	  
Årsresultatet	  for	  2015	  er	  -‐431.062	  kr.	  	  
	  
René	  la	  Cour	  Sell	  takkede	  i	  anledning	  af	  Carstens	  afgang	  som	  regnskabschef	  i	  Settlementet,	  for	  
hans	  store	  og	  mange	  årige	  indsats.	  	  
	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  besluttede	  at	  godkende	  Årsrapport	  2015,	  Donerregnskab	  2015,	  
Paragraf	  79	  regnskabet	  samt	  Revisionsprotokollatet.	  	  
	  

	  
-   Pkt.	  4)	  Præsentation	  af	  ny	  økonomichef;	  Søren	  Naundrup	  Jensen	  samt	  orientering	  om	  ny	  

model	  for	  regnskabsstyring	  mv.	  v.	  Margrethe	  Wivel	  og	  Søren	  Naundrup	  Jensen	  
§   Forstanderen	  indstiller	  at	  bestyrelsen	  tager	  orienteringen	  til	  efterretning.	  	  

	  
Søren	  Naundrup	  Jensen	  der	  startede	  d.	  1/1-‐2016	  præsenterede	  sig.	  Han	  er	  uddannet	  økonom	  
og	  har	  baggrund	  i	  større	  og	  mindre	  virksomheder	  i	  det	  private	  og	  det	  offentlige.	  	  
Efter	  aftale	  med	  forstander	  og	  Carsten	  Clausen	  har	  han	  ikke	  taget	  del	  i	  udarbejdelsen	  af	  2015	  
regnskabet.	  Energien	  er	  blevet	  brugt	  på	  at	  omlægge	  økonomistyringen	  med	  implementering	  af	  
nyt	  samlet	  økonomisystem,	  løbende	  bogføring,	  nyt	  lønsystem	  og	  ny	  arbejdsgang	  omkring	  
fuldmagtsforhold.	  Endvidere	  bearbejdelse	  af	  budgettet	  der	  blev	  godkendt	  i	  november	  2015	  
med	  henblik	  en	  mere	  gennemsigtig	  budgetopfølgning.	  Fremover	  vil	  bestyrelsen	  vil	  blive	  
forelagt	  kvartalsregnskaber	  og	  budgetopfølgning	  til	  hvert	  bestyrelsesmøde.	  Søren	  Naundrup	  
Jensen	  uddelte	  et	  eksempel.	  Dokumentet	  er	  vedhæftet	  referatet	  som	  bilag	  4	  og	  bilag	  5.	  I	  
forlængelse	  af	  dette	  arbejdes	  der	  på	  at	  udarbejde	  et	  likviditetsbudget.	  	  
	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  tog	  orienteringen	  til	  efterretning.	  	  
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-   Pkt.	  5)	  Status:	  Settlementet,	  orientering	  fra	  ledelsen	  v.	  Margrethe	  Wivel	  
§   Forstanderen	  indstiller	  at	  bestyrelsen	  tager	  orienteringen	  til	  efterretning.	  	  

	  
Margrethe	  Wivel	  orienterede	  bestyrelsen	  om	  Settlementets	  overordnede	  tilstand	  med	  fokus	  
på	  interne	  processer,	  økonomi,	  eksterne	  forhold	  samt	  udvikling.	  Orienteringen	  er	  vedhæftet	  
referatet	  som	  bilag	  6.	  	  
	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  tog	  orienteringen	  til	  efterretning.	  
	  
	  

-   Pkt.	  6)	  Vedtagelse	  af	  reviderede	  vedtægter	  for	  Fonden	  Settlementet	  på	  Vesterbro	  v.	  Nikolaj	  
Nielsen	  	  

o   Bilag	  4:	  Udkast	  til	  nye	  vedtægter	  -‐	  Fonden	  Settlementet	  på	  Vesterbro	  -‐	  BM	  17.03.16	  
o   Bilag	  5:	  Vedtægter	  af	  1997	  -‐	  Settlementet	  -‐	  BM	  17.03.16	  

§   I	  henhold	  til	  §	  9	  i	  de	  gældende	  vedtægter	  fra	  1997	  (bilag	  5)	  skal	  ændringer	  
forelægges	  klubberne	  og	  medarbejderne,	  hvilket	  er	  sket.	  Erhvervsstyrelsen	  har	  
godkendt	  referaterne	  fra	  disse	  møder.	  Endvidere	  skal	  bestyrelsen	  vedtage	  
ændringerne	  med	  2/3	  flertal	  før	  at	  ændringer	  kan	  træde	  i	  kraft.	  I	  henhold	  til	  
vedtægterne	  fra	  1997	  har	  Settlementets	  forstander	  stemmeret.	  

§   Forstanderen	  indstiller	  at	  bestyrelsen	  vedtager	  de	  reviderede	  vedtægter.	  
Bestyrelsen	  underskiver	  dokumenter	  ved	  vedtagelse	  

	  
Nikolaj	  Nielsen	  redegjorde	  for	  den	  forudgående	  proces,	  herunder	  forhold	  der	  skal	  være	  på	  
plads	  før	  Erhvervsstyrelsen	  kan	  anerkende	  vedtægtsændringerne.	  Endvidere	  mindede	  Nikolaj	  
Nielsen	  om	  at	  bestyrelsen	  på	  et	  forudgående	  møde	  har	  vedtaget	  at	  undlade	  at	  få	  de	  ønskede	  
ændringer	  af	  formålsparagraffen	  gennemført	  i	  denne	  omgang.	  Nikolaj	  Nielsen	  gjorde	  også	  
opmærksom	  på	  at	  et	  ja	  til	  vedtægtsændringerne	  indebær	  at	  man	  som	  bestyrelsesmedlem	  
fremover	  skal	  på	  valg	  og	  at	  man	  dermed	  opgiver	  sin	  tidsubegrænsede	  valgperiode.	  	  
	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  vedtog	  enstemmigt	  vedtægtsændringerne.	  
	  

	  
-   Pkt.	  7)	  Orientering	  om	  status	  på	  registrering	  af	  Settlementet	  som	  socialøkonomisk	  

virksomhed	  v.	  Margrethe	  Wivel	  
§   Forstanderen	  indstiller	  at	  bestyrelsen	  tager	  orienteringen	  til	  efterretning.	  	  

	  
Margrethe	  Wivel	  oplyste	  at	  sagsbehandlingen	  i	  Erhvervsstyrelsen	  er	  afsluttet	  og	  at	  
Settlementet	  vil	  opnå	  registrering	  når	  Erhvervsstyrelsen	  modtager	  Settlementets	  vedtægter.	  	  
	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  tog	  orienteringen	  til	  efterretning.	  	  
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-   Pkt.	  8)	  Årsmøde	  2016	  	  
a)   Bestyrelsens	  endelige	  godkendelse	  af	  ny	  dato	  for	  Årsmøde	  2016	  

§   Forstanderen	  indstiller	  at	  bestyrelsen	  endeligt	  godkender	  at	  Årsmøde	  2016	  
afholdes	  d.	  9.	  juni	  2016	  

Beslutning:	  Bestyrelsen	  godkendte	  indstillingen.	  
	  
	  

b)   Drøftelse	  af	  temaer	  i	  forbindelse	  med	  paneldebat	  om	  spændingsfeltet	  ml.	  Socialpolitik	  og	  
beskæftigelsespolitik	  v.	  Margrethe	  Wivel	  
o   Bilag	  6:	  Debatemner:	  Spændingsfeltet	  ml.	  socialpolitik	  og	  beskæftigelsespolitik	  

§   Forstanderen	  indstiller	  at	  bestyrelsen	  udvælger	  tema	  
	  
Beslutning:	  Det	  besluttes	  at	  fokus	  sættes	  på	  paneldeltagernes	  ambitioner	  på	  det	  frivillige	  
sociale	  område	  og	  at	  der	  sigtes	  efter	  at	  få	  dem	  til	  at	  give	  relevante	  hensigtserklæringer.	  Det	  
blev	  herudover	  besluttet	  at	  der	  skal	  forberedes	  gode	  spørgsmål	  og	  der	  skal	  arbejdes	  på	  at	  få	  
debatten	  omtalt	  i	  pressen,	  eksempelvis	  Vesterbrobladet.	  	  

	  
	  

c)   Afklaring	  af	  procedure	  for	  valg	  og	  valgperioder	  for	  bestyrelsesmedlemmer	  v.	  Nikolaj	  
Nielsen	  

§   I	  henhold	  til	  2016	  vedtægterne	  påbegyndes	  valgperioden	  
bestyrelsesmedlemmer	  ved	  førstkommende	  Årsmøde.	  For	  at	  sikre	  rotation	  
foreslås	  det	  at	  den	  siddende	  bestyrelse	  drøfter	  interesse	  for	  genvalg.	  	  	  

	  
Beslutning:	  René	  la	  Cour	  Sell,	  Nikolaj	  Nielsen	  og	  Heidi	  Sørensen	  meldte	  sig	  til	  tage	  en	  4-‐årig	  
valgperiode.	  Det	  blev	  samtidigt	  besluttet	  at	  de	  selvudpegede	  bestyrelsesmedlemmer	  forud	  for	  
Årsmødet	  2016	  mødes	  og	  diskuterer	  kompetencer	  i	  gruppen.	  Margrethe	  Wivel	  indkalder	  til	  
møde.	  	  

	  
	  

d)   Drøftelse	  af	  procedure	  for	  afholdelse	  af	  valg	  samt	  nedsættelse	  af	  valgudvalg	  v.	  Margrethe	  
Wivel	  	  

§   Forstanderen	  indstiller	  at	  bestyrelsen	  drøfter	  overordnede	  retningslinjer	  for	  
valg	  samt	  nedsætter	  et	  valgudvalg	  bestående	  af	  en	  valgstyrer	  og	  en	  ordstyrer	  
der	  i	  samarbejde	  med	  Margrethe	  Wivel	  og	  Katrine	  Willumsen	  tilrettelægger	  
valget.	  	  

Beslutning:	  Det	  besluttes	  at	  nedsætte	  et	  valgudvalg	  bestående	  af	  Heidi	  Sørensen	  og	  Sanne	  
Thelle.	  	  

	  
	  

-   Pkt.	  9)	  Evt.	  
Verner	  Hansen	  spurte	  til	  hvornår	  udlejningen	  af	  Lyngborgen	  hjemtages	  fra	  Idrætsfabrikken.	  
Margrethe	  Wivel	  forklarede	  at	  processen	  er	  i	  gang.	  Der	  var	  enighed	  om	  at	  videre	  samtale	  om	  
forløbet	  tages	  i	  Lyngborgudvalget.	  
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Bestyrelsen	  har	  modtaget	  et	  protestbrev	  fra	  frivillige	  i	  den	  psykologiske	  rådgivning.	  Brevet	  blev	  
omdelt	  på	  mødet	  og	  er	  vedlagt	  referatet	  som	  bilag	  6.	  Bestyrelsen	  tog	  protesten	  til	  
efterretning.	  Bestyrelsen	  bakker	  fuldt	  ud	  op	  om	  forstanderens	  disponering,	  trods	  stor	  ærgrelse	  
over	  tilbuddets	  lukning.	  	  

	  
Der	  afholdes	  møde	  i	  strategi-‐møde-‐udvalget.	  Mødet	  afholdes	  om	  muligt	  samme	  dag	  som	  de	  
selvudpegede	  bestyrelsesmedlemmer	  mødes	  og	  diskutere	  kompetencer	  (se	  pkt.	  8.C)	  
Margrethe	  Wivel.	  indgår	  i	  strategi-‐møde-‐udvalget	  og	  indkalder	  til	  møde.	  

	  
	  
	  

Næste	  bestyrelsesmøde	  afholdes	  den	  18.	  Maj	  2016	  kl	  16.30	  –	  19.30	  	  	  

Settlementet,	  Dybbølsgade	  41,	  2.	  Sal	  
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Bilagsoversigt	  -‐	  Dagsordenen	  

Bilag	  1:	  Referat	  -‐	  Bestyrelsesmøde	  01.12.2015	  -‐	  BM	  17.03.16	  

Bilag	  2:	  Årsrapport	  2015	  -‐	  Fonden	  Settlementet	  -‐	  BM	  17.03.16	  (Bemærk	  nyt	  tillæg	  med	  oversigt	  over	  
bestyrelsens	  medlemmer).	  	  

Bilag	  3:	  Donorregnskab	  2015	  -‐	  Fonden	  Settlementet	  -‐	  BM	  17.03.16	  
	  
Bilag	  4:	  Udkast	  til	  nye	  vedtægter	  -‐	  Fonden	  Settlementet	  på	  Vesterbro	  -‐	  BM	  17.03.16	  
	  
Bilag	  5:	  Vedtægter	  af	  1997	  -‐	  Settlementet	  -‐	  BM	  17.03.16	  
	  
Bilag	  6:	  Debatemner:	  Spændingsfeltet	  ml.	  socialpolitik	  og	  beskæftigelsespolitik	  -‐	  	  BM	  17.03.16	  
	  
Bilag	  7:	  Revisionsprotokollat	  om	  udkast	  til	  årsrapport	  for	  2015	  –	  BM	  17.03.16	  (Udsendt	  af	  
Settlementets	  revisor	  d.	  08.03.2016)	  
	  

Bilagsoversigt	  –	  Nærværende	  referatet	  

Bilag	  1:	  Revisionsprotokollat	  vdr.	  ansvarsforhold,	  revisionens	  omfang	  og	  rapportering	  –	  R-‐BM	  
17.03.2016	  (Udleveret	  på	  Bestyrelsesmøde	  17.03.2016)	  
	  
Bilag	  2:	  Årsregnskab	  2015	  –	  R-‐BM	  17.03.2016	  (Udleveret	  på	  Bestyrelsesmøde	  17.03.2016)	  
	  
Bilag	  3:	  Paragraf	  79	  regnskab	  2015	  –	  R-‐BM	  17.03.2016	  (Udleveret	  på	  Bestyrelsesmøde	  17.03.2016)	  
	  
Bilag	  4:	  Budget	  2016	  Afdelinger	  –	  R-‐BM	  17.03.2016	  (Udleveret	  på	  Bestyrelsesmøde	  17.03.2016)	  
	  
Bilag	  5:	  Budget	  2016	  kvartal	  –	  R-‐BM	  17.03.2016	  (Udleveret	  på	  Bestyrelsesmøde	  17.03.2016)	  
	  
Bilag	  6:	  Orientering	  til	  bestyrelsesmøde	  –	  R-‐BM	  17.03.2016	  (Fremvist	  på	  Bestyrelsesmøde	  17.03.2016)	  
	  
Bilag	  7:	  Protestbrev	  ifm.	  lukning	  af	  den	  psykologiske	  rådgivning	  –	  R-‐BM	  17.03.2016	  (Udleveret	  på	  
Bestyrelsesmøde	  17.03.2016)	  
	  
 

 

 

 


