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Referat:	  Bestyrelsesmøde	  	  
Fonden	  Settlementet	  på	  Vesterbro	  

Mandag	  den	  27.	  Marts	  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	  
Sørensen,	  Gunvor	  Auken,	  Finn	  Kenneth	  Hansen	  	  
	  
Årsmødevalgte	  bestyrelsesmedlemmer	  valgt	  blandt	  brugere	  og	  frivillige:	  Anne	  Dahl	  Pedersen,	  Verner	  Hansen	  (Fondens	  
Næstformand)	  
	  
Årsmødevalgte	  bestyrelsesmedlemmer	  valgt	  blandt	  medarbejdere:	  Malene	  Meisner	  
	  
Afbud:	  Trine	  Faber	  Velling	  (Selvsupplerende	  bestyrelsesmedlem),	  Mette	  Kirkemoe	  Gade	  Jørgensen	  (Årsmødevalgt	  
bestyrelsesmedlem	  valgt	  blandt	  brugere	  og	  frivillige),	  Tine	  Jørgensen	  (Årsmødevalgt	  bestyrelsesmedlem	  valgt	  blandt	  
brugere	  og	  frivillige)	  
	  
Personale:	  Margrethe	  Wivel	  (Fondens	  Forstander),	  Søren	  Naundrup	  Jensen	  (Fondens	  Regnskabschef)	  Katrine	  Willumsen	  
(Fondens	  Sekretær),	  Rikke	  Baker	  (Fondens	  Beskæftigelseschef)	  	  	  
	  
Øvrige:	  Henrik	  Hornbæk,	  PWC	  (Fondens	  revisor)	  	  
	  

	  
Referat	  

	  
Pkt.	  1)	  Oplæg	  om	  beskæftigelsesindsatsen	  v.	  Beskæftigelseschef	  Rikke	  Baker	  (kl.	  16.30-‐17.00)	  
	  
Pkt.	  2)	  Godkendelse	  af	  dagsorden	  
Bemærkninger	  til	  punktet:	  Der	  var	  ønske	  om	  tilføjelse	  af	  3	  punkter	  til	  dagsordenen.	  	  

-   Margrethe	  Wivel	  et	  nyt	  pkt.	  5a:	  Overflytning	  af	  fleksjobansatte	  til	  BUS/IF/SSB	  v.	  regnskabschef	  Søren	  Naundrup	  
Jensen.	  	  

-   Heidi	  Sørensen	  ønskede	  et	  nyt	  pkt.	  5b:	  Status	  på	  samarbejde	  med	  BUS.	  	  
-   Verner	  Hansen	  ønskede	  et	  nyt	  pkt.	  9	  på	  dagsordenen:	  Status	  på	  Lyngborgen,	  herunder	  evt.	  principbeslutning	  

vdr.	  salg	  af	  andele.	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  godkendte	  dagsordenen	  med	  tilføjelse	  nyt	  pkt.	  5a,	  5b	  samt	  9.	  	  
	  
Pkt.	  3)	  Godkendelse	  af	  beslutningsreferat:	  Ekstraordinært	  bestyrelsesmøde	  02.02.2017	  	  

o   Bilag	  1	  -‐	  Referat	  –	  Bestyrelsesmøde	  02.02.2017	  –	  BM	  27.03.2017	  
Indstilling:	  Forstanderen	  indstillede	  at	  bestyrelsen	  godkendte	  beslutningsreferatet.	  
Bemærkninger	  til	  punktet:	  Ingen	  bemærkninger.	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  godkendte	  beslutningsreferatet.	  
	  
Pkt.	  4)	  Årsregnskab	  2016	  v.	  revisor	  Henrik	  Hornbæk	  (PWC)	  og	  økonomichef	  Søren	  Naundrup	  Jensen	  

o   Bilag	  3	  -‐	  Årsrapport	  2016	  -‐	  Fonden	  Settlementet	  -‐	  BM	  27.03.2017	  
o   Bilag	  4	  -‐	  Revisionsprotokollat	  om	  udkast	  til	  Årsrapport	  2016	  -‐	  Fonden	  Settlementet	  -‐	  BM	  27.03.2017	  

Indstilling:	  Forstanderen	  indstillede	  at	  bestyrelsen	  godkendte	  Årsrapport	  2016	  samt	  Revisionsprotokollat	  om	  udkast	  til	  
Årsrapport	  2016.	  	  
Bemærkninger	  til	  punktet:	  Bestyrelen	  ønsker	  at	  den	  daglige	  ledelse	  snarest	  fremlægger	  en	  præsentation	  af	  økonomien	  
for	  de	  enkelte	  aktiviteter	  i	  Settlementet	  med	  henblik	  på	  at	  give	  bestyrelsen	  en	  dybere	  indsigt	  i	  de	  enkelte	  aktiviteters	  
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økonomi.	  Herudover	  at	  bestyrelsen	  på	  et	  kommende	  møde	  drøfter	  ansættelsesvilkår	  og	  rammer	  for	  Settlementets	  
ansatte.	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  godkendte	  Årsrapport	  2016	  samt	  Revisionsprotokollat	  om	  udkast	  til	  Årsrapport	  2016.	  
Bestyrelen	  vedtog	  herudover	  at	  den	  daglige	  ledelse	  præsenterer	  økonomien	  for	  de	  enkelte	  aktiviteter	  i	  Settlementet	  
samt	  at	  bestyrelsen	  på	  et	  kommende	  møde	  drøfter	  ansættelsesvilkår	  og	  rammer	  for	  Settlementets	  ansatte.	  
	  
Pkt.	  5a)	  Overflytning	  af	  fleksjobansatte	  til	  BUS/IF/SSB	  v.	  regnskabschef	  Søren	  Naundrup	  Jensen	  
Indstilling:	  Forstander	  indstiller	  at	  bestyrelsen	  tager	  orienteringen	  til	  efterretning	  og	  bemyndiger	  regnskabschef	  og	  
forstander	  til	  at	  igangsætte	  handling.	  	  
Bemærkninger	  til	  punktet:	  Ingen	  bemærkninger	  til	  punktet.	  	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  tog	  orienteringen	  til	  efterretning	  og	  bemyndigede	  regnskabschef	  og	  forstander	  til	  at	  igangsætte	  
foreslåede	  handlinger.	  	  
	  
Pkt.	  5b):	  Status	  på	  samarbejde	  med	  BUS	  v.	  Heidi	  Sørensen	  
Indstilling:	  Heidi	  Sørensen	  indstillede	  at	  bestyrelsen	  tager	  orienteringen	  til	  efterretning.	  	  
Bemærkninger	  til	  punktet:	  Heidi	  Sørensen	  orienterede	  om	  status	  på	  det	  formelle	  samarbejde	  med	  BUS.	  BUS	  bestyrelse	  
har	  igangsat	  proces	  vdr.	  revidering	  af	  vedtægter,	  hvilket	  indebær	  at	  Settlementets	  bestyrelse	  fremover	  ikke	  har	  2	  
pladser	  i	  BUS	  bestyrelse.	  Heidi	  Søren	  udtræder	  derfor	  af	  BUS	  bestyrelsen	  ifm.	  vedtagelse	  af	  reviderede	  vedtægter.	  	  
BUS	  bestyrelse	  undersøger	  mulighed	  for	  at	  lave	  konkrete	  samarbejdsprojekter	  med	  Settlementet	  fremover.	  	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  tog	  orienteringen	  til	  efterretning.	  	  
	  
Pkt.	  6)	  Forstanderens	  beretning:	  Status	  på	  organisationen	  og	  opsamling	  på	  opgaver	  v.	  forstander	  Margrethe	  Wivel	  

o   Bilag	  2	  –	  Forstanderens	  beretning	  –	  BM	  27.03.2017	  	  
Indstilling:	  Forstanderen	  indstillede	  at	  bestyrelsen	  tog	  beretningen	  til	  efterretning.	  	  
Bemærkninger	  til	  punktet:	  Ingen	  bemærkninger	  til	  punktet.	  	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  tog	  beretningen	  til	  efterretning.	  	  
	  
Pkt.	  7)	  Orientering	  om	  Årsmøde	  2017	  v.	  bestyrelsens	  formand	  René	  la	  Cour	  Sell	  og	  forstander	  Margrethe	  Wivel	  

o   Bilag	  5	  -‐	  Foreløbigt	  program:	  Årsmøde	  2017	  -‐	  Fonden	  Settlementet	  -‐	  BM	  27.03.2017	  
Indstilling:	  Formanden	  og	  forstanderen	  indstillede	  at	  bestyrelsen	  tog	  orienteringen	  om	  program	  til	  efterretning	  samt	  at	  
bestyrelsesmedlemmer	  der	  er	  på	  valg	  meddeler	  om	  de	  overvejer	  at	  genopstille.	  
Bemærkninger	  til	  punktet:	  Bestyrelsen	  opfordrede	  forstanderen	  til	  at	  Socialdemokratiet	  bliver	  repræsenteret	  i	  panelet.	  
Mette	  Kirkemoe	  Gade	  Jørgensen	  (Årsmødevalgt	  bestyrelsesmedlem	  valgt	  blandt	  brugere	  og	  frivillige)	  genopstiller	  ikke	  
til	  bestyrelsen.	  Finn	  Kenneth	  Hansen	  (selvsupplerende	  bestyrelsesmedlem)	  udtræder	  af	  bestyrelsen	  ifm.	  Årsmødet.	  	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  bemyndigede	  Margrethe	  Wivel	  til	  at	  invitere	  Jesper	  Christensen,	  Socialborgmester	  (S)	  i	  
København	  til	  debatten	  og	  tog	  i	  øvrigt	  orienteringen	  til	  efterretning.	  	  
	  	  
Pkt.	  8)	  Status	  på	  bestyrelsens	  arbejdsgrupper	  v.	  bestyrelsesformand	  René	  la	  Cour	  Sell	  samt	  arbejdsgrupperne	  
Under	  punktet	  fremlægger	  arbejdsgrupperne	  status	  på	  deres	  hidtidige	  arbejde	  samt	  kommende	  skridt	  

o   Bilag	  6	  -‐	  Bestyrelsens	  arbejdsgrupper	  2016-‐2017	  -‐	  Fonden	  Settlementet	  -‐	  BM	  27.03.2017	  
Indstilling:	  Formanden	  indstiller	  at	  arbejdsgruppernes	  status	  tages	  til	  efterretning.	  
Bemærkninger	  til	  punktet:	  Ingen	  bemærkninger	  til	  punktet.	  	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  besluttede	  at	  udskyde	  punktet	  til	  næste	  bestyrelsesmøde.	  	  
	  
Pkt.	  9)	  Status	  på	  Lyngborgen,	  herunder	  evt.	  principbeslutning	  vdr.	  salg	  af	  andele	  
Indstilling:	  Verner	  Hansen	  indstillede	  at	  bestyrelsen	  vedtog	  en	  principbeslutning	  der	  begrænser	  eventuelt	  salg	  af	  andele	  
i	  Lyngborgen.	  	  
Bemærkninger	  til	  punktet:	  Bestyrelsen	  udbad	  sig	  et	  brede	  beslutningsgrundlag	  med	  henvisning	  til	  bestyrelsens	  
beslutning	  til	  pkt.	  3	  på	  bestyrelsesmødet	  d.	  02.02.2017,	  hvor	  bestyrelsen	  bemyndigede	  administrationen	  til	  at	  afsøge	  
partnerskabsmuligheder	  og	  fremlægger	  disse	  for	  bestyrelsen.	  	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  besluttede	  at	  afvente	  med	  at	  tage	  stilling	  til	  salg	  af	  andele,	  herunder	  omfang,	  til	  
administrationen	  har	  fremlagt	  partnerskabsmuligheder.	  	  
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Pkt.	  10)	  Evt.	  	  
Kirsten	  Christensen	  har	  takket	  ja	  til	  posten	  som	  Settlementets	  interne	  revisor.	  
	  
	  
	  

Bilag	  udsendt	  med	  dagsordenen	  
o   Bilag	  1	  -‐	  Referat	  –	  Bestyrelsesmøde	  02.02.2017	  -‐	  BM	  27.03.2017	  
o   Bilag	  2	  -‐	  Forstanderens	  beretning	  -‐	  BM	  27.03.2017	  	  
o   Bilag	  3	  -‐	  Årsrapport	  2016	  -‐	  Fonden	  Settlementet	  -‐	  BM	  27.03.2017	  
o   Bilag	  4	  -‐	  Revisionsprotokollat	  om	  udkast	  til	  Årsrapport	  2016	  -‐	  Fonden	  Settlementet	  -‐	  BM	  27.03.2017	  
o   Bilag	  5	  -‐	  Foreløbigt	  program:	  Årsmøde	  2017	  -‐	  Fonden	  Settlementet	  -‐	  BM	  27.03.2017	  
o   Bilag	  6	  -‐	  Bestyrelsens	  arbejdsgrupper	  2016-‐2017	  -‐	  Fonden	  Settlementet	  -‐	  BM	  27.03.2017	  

	  
	  

Næste	  ordinære	  bestyrelsesmøde:	  	  26.	  April	  2017	  kl	  16.30-‐19.30	  
Mødet	  afholdes	  i	  Gang	  i	  Gaden	  –	  Istedgade	  110	  –	  1721	  København	  V	  

	  
	  
	  


