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Referat:	  Ekstraordinært	  bestyrelsesmøde	  	  
Fonden	  Settlementet	  på	  Vesterbro	  

Torsdag	  den	  2.	  februar	  2017	  
Mødet	  blev	  afholdt	  kl.	  16.30-‐19.30	  -‐	  Settlementet,	  Dybbølsgade	  41,	  2.	  Sal	  

	  
	  

Mødets	  deltagere	  
	  
Selvsupplerende	  bestyrelsesmedlemmer:	  René	  la	  Cour	  Sell	  (Fondens	  Bestyrelsesformand),	  Nikolaj	  Nielsen,	  Heidi	  Hansen,	  
Gunvor	  Auken,	  Trine	  Faber	  Velling,	  Finn	  Kenneth	  Hansen	  
	  
Årsmødevalgte	  bestyrelsesmedlemmer	  valgt	  blandt	  brugere	  og	  frivillige:	  Anne	  Dahl	  Pedersen,	  Verner	  Hansen	  (Fondens	  
Næstformand)	  
	  
Årsmødevalgte	  bestyrelsesmedlemmer	  valgt	  blandt	  medarbejdere:	  Tine	  Jørgensen,	  Malene	  Meisner	  
	  
Afbud:	  Mette	  Kirkemoe	  Gade	  Jørgensen	  (Årsmødevalgt	  bestyrelsesmedlem	  valgt	  blandt	  brugere	  og	  frivillige)	  
	  
Personale:	  Margrethe	  Wivel	  (Fondens	  Forstander),	  Søren	  Naundrup	  Jensen	  (Fondens	  Regnskabschef)	  Katrine	  Willumsen	  
(Fondens	  Sekretær)	  	  
	  
	  

Referat	  
	  

Pkt.	  1)	  Godkendelse	  af	  dagsorden	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  godkendte	  dagsordenen	  med	  følgende	  ændringer:	  

o   Nyt	  punkt	  tilføjes	  efter	  ønske	  fra	  forstanderen:	  Intern	  revision	  som	  pkt.	  6	  til	  dagsorden.	  	  
o   Pkt.	  5)	  Drøftelse	  af	  salg	  af	  Lyngborgen	  flyttes	  op	  på	  dagsordenen	  som	  det	  bliver	  til	  pkt.	  3.	  

	  
	  	  	  	  
	  
Pkt.	  2)	  Godkendelse	  af	  beslutningsreferat:	  Bestyrelsesmøde	  23.11.2016	  	  

o   Bilag	  1	  -‐	  Referat	  –	  Bestyrelsesmøde	  23.11.2016	  –	  BM	  02.02.2017	  
Indstilling:	  Forstanderens	  indstiller	  at	  bestyrelsen	  godkender	  referatet.	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  godkendte	  referatet	  uden	  bemærkninger.	  	  
	  
	  
	  
Pkt.	  3)	  Drøftelse	  af	  salg	  af	  Lyngborgen	  

o   Bilag	  3	  -‐	  Beslutningsoplæg	  vedrørende	  salg	  af	  Lyngborgen	  -‐	  BM	  02.02.2017	  
Baggrund:	  Ved	  sidste	  bestyrelsesmøde	  besluttede	  bestyrelsen	  at	  få	  undersøgt	  to	  modeller	  for	  salg	  af	  Lyngborgen	  mhp.	  
at	  afdrage	  gæld	  på	  kr.	  4	  mio.	  –	  kr.	  4,4	  mio.	  såfremt	  pkt.	  3	  besluttes.	  
Det	  er	  blevet	  til	  følgende	  løsningsforslag:	  

•   1a	  –	  samlet	  salg	  til	  højeste	  vurderingspris	  ca.	  11	  mill.	  til	  ekstern	  part	  (mhp.	  udstykning	  af	  ekstern	  part)	  
•   1b	  –	  samlet	  salg	  til	  ’interne	  venner’	  til	  ca.	  9,5-‐10	  mill.	  og	  mulighed	  for	  at	  drive	  det	  videre	  som	  det	  sker	  nu.	  
•   2	  –	  Delvis	  frasalg	  til	  kr.	  4	  mio.	  af	  både	  Enebærvej	  2	  og	  7,	  dog	  så	  viceværtsboligen	  bibeholdes	  til	  udstykning	  til	  

ekstern	  part.	  Settlementet	  beholder	  resten.	  
Indstilling:	  Forstanderens	  indstiller	  at	  bestyrelsen	  vedtager	  én	  af	  løsningerne.	  	  
	  
Før	  bestyrelsen	  drøftede	  punktet	  orienterede	  Formanden	  om	  at	  der	  siden	  dagsordenen	  blev	  udsendt	  er	  fremkommet	  
nye	  oplysninger	  som	  har	  givet	  anledning	  til	  ændringsforslag	  af	  1b	  og	  2.	  	  
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Formanden	  præsenterede	  ændringsforslagene	  og	  anbefalede	  at	  bestyrelsen	  i	  første	  omgang	  besluttede	  den	  nye	  
udgave	  af	  løsningsforslag	  2.	  Baggrunden	  for	  dette	  var	  at	  man	  ved	  denne	  løsning	  kunne	  bibeholde	  selve	  hovedlejren,	  
samt	  hele	  Enebærvej	  7,	  hvilket	  vil	  give	  et	  mere	  sammenhængende	  Lyngborgen	  og	  at	  det	  frasolgte	  ikke	  ville	  skade	  
herlighedsværdien	  af	  Lyngborgen.	  Løsningen	  ville	  kunne	  løse	  Settlementets	  finansielle	  udfordringer	  og	  man	  ville	  senere	  
hen	  kunne	  afgøre	  Lyngborgens	  fremtid.	  
	  
Ændringsforslag	  til	  løsningsforslag	  2	  
Forslaget	  ændres	  til:	  

-‐   Der	  igangsætte	  straks	  udstykning	  og	  salg	  af	  Enebærvej	  2.	  
-‐   Der	  igangsættes	  udstykning	  og	  salg	  af	  den	  del	  af	  Enebærvej	  4,	  som	  ligger	  mellem	  Naturskolen	  og	  Enebærvej	  2.	  

Denne	  løsning	  kræver	  at	  kommunen	  godkender	  udstykningen,	  så	  der	  skal	  igangsættes	  en	  dialog	  med	  dem	  om	  
lokalplan	  mv.	  Herudover	  kræver	  løsningen	  at	  der	  iværksættes	  skovrydning	  mv.	  af	  området.	  

	  
Beslutning	  A:	  
Bestyrelsen	  vedtog	  enstemmigt	  ændringsforslag	  til	  løsningsforslag	  2	  og	  bemyndigede	  administrationen	  til	  at	  igangsætte	  
udstykning	  og	  salg	  af	  Enebærvej	  2	  samt	  den	  del	  af	  Enebærvej	  4,	  som	  ligger	  mellem	  Naturskolen	  og	  Enebærvej	  2.	  
Arealerne	  der	  sættes	  til	  salg	  fremgår	  det	  røde	  felt	  (Enebærvej	  2)	  og	  det	  grønne	  felt	  (del	  af	  Enebærvej	  4)	  i	  bilag	  1	  til	  
referatet:	  

§   Bilag	  1	  -‐	  	  Beslutning	  vdr.	  udstykning	  af	  Lyngborgen	  -‐	  RBM	  02.02.2017	  
	  
Ændringsforslag	  til	  løsningsforslag	  1b	  
Herudover	  fulgtes	  beslutningen	  op	  af	  et	  ønske	  om	  at	  undersøge	  om	  løsning	  1a	  overhovedet	  var	  realistisk.	  Formanden	  
anbefalede	  at	  Administration	  fik	  bemyndigelse	  til	  at	  undersøger	  om	  der	  kan	  findes	  interesserede	  blandt	  brugere	  af	  
Lyngborgen	  som,	  i	  partnerskab	  med	  Settlementet,	  vil	  overtage	  den	  resterende	  del	  af	  Enebærvej	  4	  og	  Enebærvej	  7.	  
Oplægget	  er	  således	  at	  Settlementet	  beholder	  en	  andel	  at	  Lyngborgen	  og	  at	  stedet	  drives	  videre	  som	  nu,	  men	  eventuelt	  
med	  en	  bredere	  ejerkreds.	  
	  
I	  forbindelse	  med	  drøftelsen	  af	  dette	  stillede	  Gunvor	  Auken	  endnu	  et	  ændringsforslag	  til	  dette	  forslag:	  	  	  
Settlementet	  beholder	  selv	  den	  resterende	  ejendom	  og	  udarbejder	  en	  strategi	  for	  den	  fremtidige	  drift	  af	  Lyngborgen.	  	  
	  
Beslutning	  B:	  
Bestyrelsen	  vedtog	  ændringsforslag	  til	  løsningsforslag	  1b	  med	  stemmerne	  8	  for	  og	  1	  imod.	  Gunvor	  Aukens	  forslag	  blev	  
ikke	  sendt	  til	  afstemning	  da	  det	  mere	  vidtgående	  ændringsforslag	  til	  løsningsforslag	  1b	  blev	  vedtaget.	  Bestyrelsen	  
bemyndigede	  at	  administrationen	  til	  at	  afsøge	  partnerskabsmuligheder	  og	  fremlægger	  et	  konkret	  oplæg	  for	  bestyrelsen	  
på	  det	  ordinære	  bestyrelsesmøde	  d.	  27.	  marts	  2017.	  	  
	  
	  
	  
Pkt.	  4)	  Drøftelse	  af	  Børne	  Unge	  Settlementets	  ændringsforslag	  til	  Settlementets	  beslutning	  om	  at	  indtægtsfører	  kr.	  
1.644.893,20	  

o   Bilag	  2	  -‐	  Referat	  –	  Bestyrelsesmøde	  19.12.2016	  –	  Børne	  Unge	  Settlementet	  –	  BM	  02.02.2017	  
Baggrund:	  På	  de	  sidste	  møder	  i	  bestyrelsen	  har	  man	  besluttet	  at	  indtægtsfører	  kr.	  1.644.893,20	  i	  Settlementets	  
regnskab.	  Dette	  har	  været	  drøftet	  med	  hhv.	  leder	  og	  bestyrelse	  i	  Børne	  Unge	  Settlementet,	  hvor	  man	  forslår	  at	  kr.	  
400.000	  bliver	  ude	  holdt	  af	  de	  1.644.893,20	  og	  overført	  til	  BUS.	  De	  kr.	  400.000	  kan	  ydes	  som	  et	  lån,	  som	  kan	  
tilbagebetales	  over	  otte	  år.	  Denne	  aftale	  forudsætter,	  at	  revisor	  godkender	  aftalen.	  
Efter	  dagsordenens	  udsendelse	  har	  en	  gruppe	  medarbejdere	  fra	  BUS	  sendt	  en	  mail	  til	  medlemmer	  af	  Settlementet	  på	  
Vesterbros	  bestyrelse.	  	  
	  
Indstilling:	  Forstanderens	  indstiller	  at	  bestyrelsen	  godkender	  Børne	  Unge	  Settlementets	  ændringsforslag	  under	  
forudsætning	  af	  revisionen	  godkendelse.	  	  
	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  vedtog	  at	  godkende	  Børne	  Unge	  Settlementets	  ændringsforslag	  under	  forudsætning	  af	  
revisionen	  godkendelse,	  således	  at	  BUS	  yder	  et	  lån	  på	  400.000	  kr.	  til	  Settlementet	  på	  Vesterbro	  med	  aftale	  om	  en	  
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afdragsordning	  på	  8	  år.	  Dog	  med	  hensigt	  om	  en	  hurtigere	  tilbagebetaling	  hvis	  Settlementet	  på	  Vesterbro	  inden	  da	  
opnår	  et	  driftsoverskud	  der	  muliggør	  dette.	  Bestyrelsen	  bemyndigende	  endvidere	  formanden	  til	  at	  svare	  
medarbejdergruppen	  fra	  BUS.	  	  	  
	  
	  
	  
Pkt.	  5)	  Drøftelse	  af	  repræsentation	  i	  Børne	  Unge	  Settlementets	  bestyrelse	  
Baggrund: Ifølge	  Børne	  Unge	  Settlementets	  vedtægter	  skal	  hhv.	  et	  medlem	  af	  Settlementets	  bestyrelse	  samt	  forstander	  i	  
Settlementet	  repræsenteres	  i	  Børne	  Unge	  Settlementets	  bestyrelsen.	  Forstander	  ønsker	  at	  udtræde	  af	  bestyrelsen.	  Det	  
samme	  har	  nuværende	  medlem	  af	  Settlementets	  bestyrelse	  udtrykt	  ønske	  om.	  	  
	  
Indstilling:	  Forstanderens	  indstiller	  at	  bestyrelsen	  drøfter	  en	  løsning,	  der	  frigør	  hhv.	  forstander	  og	  medlem	  af	  
bestyrelsen	  fra	  bestyrelsesarbejdet.	  
	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  vedtog	  at	  frigøre	  Settlementets	  forstander	  fra	  Børn	  Unge	  Settlementets	  bestyrelse	  med	  
umiddelbar	  virkning.	  Heidi	  Sørensen	  bibeholder	  sin	  plads	  og	  bemyndiges	  til	  at	  orientere	  BUS	  bestyrelse	  om	  
Settlementets	  på	  Vesterbros	  bestyrelsesbeslutning	  samt	  opfordring	  til	  at	  revidere	  BUS	  vedtægter	  således	  at	  
Settlementets	  forstander	  ikke	  er	  indskrevet	  som	  født	  medlem	  af	  BUS	  bestyrelse.	  	  
	  
	  
	  
Pkt.	  6.	  Intern	  revision	  
Baggrund:	  Til	  bestyrelsesmødet	  18.	  august	  2016	  besluttede	  Bestyrelsen	  at	  bemyndige	  Kirsten	  Christensen	  til	  at	  foretage	  
intern	  revision	  af	  tilskudsregnskaber.	  Af	  helbredsmæssige	  årsager	  kan	  Kirsten	  Christensen	  pt.	  ikke	  påtage	  sig	  hvervet.	  
	  
Indstilling:	  Forstanderen	  indstiller	  at	  Bestyrelsen	  bemyndiger	  Søren	  Naundrup	  Jensen	  til	  at	  fungere	  som	  intern	  revisor	  
når	  tilskudsgiver	  tillader	  intern	  revision.	  
	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  bemyndiger	  Søren	  Naundrup	  Jensen	  til	  at	  fungere	  som	  intern	  revisor	  indtil	  at	  der	  findes	  en	  
anden	  intern	  revisor	  der	  ikke	  er	  ansat	  i	  Settlementets	  administration.	  Forstanderen	  bemyndiges	  til	  at	  finde	  en	  anden	  
der	  kan	  fungere	  som	  intern	  revisor.	  
	  
	  
	  
Pkt.	  7)	  Evt.	  
Orientering	  om	  renovering	  af	  Dybbølsgade	  41	  
Bestyrelsen	  har	  givet	  forstanderen	  mandat	  til	  gå	  videre	  med	  en	  forundersøgelse	  af	  muligheden	  for	  et	  partnerskab	  med	  
Sundheds-‐	  og	  Omsorgsforvaltningen	  vedr.	  ombygning	  af	  Dybbølsgade	  41	  med	  henblik	  på	  oprettelse	  af	  et	  
Aktivitetscenter	  i	  ejendommen.	  På	  nuværende	  tidspunkt	  opereres	  der	  med	  følgende	  2	  modeller:	  

a)   Aktivitetscentret	  får	  en	  hel	  etage.	  Ejendommen	  renoveres,	  herunder	  loftetagen	  der	  i	  dag	  ikke	  bruges	  aktivt,	  i	  
den	  forbindelse.	  	  	  

b)   Aktivitetscentret	  får	  ikke	  egne	  lokaler	  men	  deler	  med	  Settlementet.	  En	  del	  af	  ejendommen	  renoveres	  i	  den	  
forbindelse.	  

Begge	  modeller	  vil	  kræve	  medfinansiering	  fra	  ekstern	  fond.	  Når	  de	  to	  modeller	  er	  færdigudarbejdede	  vil	  de	  blive	  
forelagt	  for	  bestyrelsen.	  	  
	  
Status	  på	  arbejdsgrupper	  
På	  bestyrelsens	  Strategimøde	  afholdt	  d.	  30.10.2016	  blev	  en	  række	  arbejdsgrupper	  nedsat.	  Det	  aftales	  at	  grupperne	  skal	  
give	  en	  status	  på	  deres	  arbejde	  på	  næste	  ordinære	  bestyrelsesmøde.	  Oversigt	  over	  arbejdsgrupperne	  fremgår	  af	  bilag	  
til	  referatet:	  	  

§   Bilag	  2	  –	  Bestyrelsens	  arbejdsgrupper	  2016-‐2017	  -‐	  RBM	  02.02.2017	  	  	  	  
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Årsmøde	  2017	  
Planlægning	  af	  Årsmøde	  2017	  skal	  snarest	  påbegyndes.	  Bestyrelsen	  bemyndigede	  forstanderen	  til	  at	  gå	  videre	  med	  
planlægning	  af	  program	  inden	  med	  fokus	  på	  socialøkonomi	  som	  tema.	  
	  
Mødeplan	  for	  2017	  
Planen	  bestyrelsens	  møder	  i	  2017	  genudsendes	  som	  bilag	  til	  referatet:	  

§   Bilag	  3	  –	  Mødeplan	  2017	  –	  Settlementets	  bestyrelse	  -‐	  RBM	  02.02.2017	  
	  
	  
	  

Til	  orientering	  
	  

Bilag	  udsendt	  med	  dagsordenen	  	  
o   Bilag	  1	  -‐	  Referat	  –	  Bestyrelsesmøde	  23.11.2016	  –	  BM	  02.02.2017	  
o   Bilag	  2	  -‐	  Referat	  –	  Bestyrelsesmøde	  19.12.2016	  –	  Børne	  Unge	  Settlementet	  –	  BM	  02.02.2017	  
o   Bilag	  3	  -‐	  Beslutningsoplæg	  vedrørende	  salg	  af	  Lyngborgen	  -‐	  BM	  02.02.2017	  

	  
	  
Bilag	  udsendt	  med	  referatet	  

§   Bilag	  1	  -‐	  	  Beslutning	  vdr.	  udstykning	  af	  Lyngborgen	  -‐	  RBM	  02.02.2017	  
§   Bilag	  2	  –	  Bestyrelsens	  arbejdsgrupper	  2016-‐2017	  -‐	  RBM	  02.02.2017	  
§   Bilag	  3	  –	  Mødeplan	  2017	  –	  Settlementets	  bestyrelse	  -‐	  RBM	  02.02.2017	  

	  
	  
Næste	  ordinære	  bestyrelsesmøde	  
Næste	  ordinære	  bestyrelsesmøde	  afholdes	  mandag	  d.	  27.	  Marts	  2017	  kl	  16.30-‐19.30,	  Settlementet,	  Dybbølsgade	  41,	  2.	  
Sal.	  Mødets	  fokus	  er	  Årsregnskab	  2016.	  	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  


