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Referat:	  Bestyrelsesmøde	  22.08.2017	  –	  Fonden	  Settlementet	  på	  Vesterbro	  

	  

Fonden	  Settlementet	  på	  Vesterbro	  	  
Dybbølsgade	  41	  –	  1721	  København	  V	  www.settlementet.dk	  

	  

	  

Referat:	  Bestyrelsesmøde	  
Fonden	  Settlementet	  på	  Vesterbro	  

Onsdag	  den	  22.	  August	  2017	  
Oplæg	  om	  frivillige-‐undersøgelse	  kl	  16.30-‐17.00	  -‐	  Bestyrelsesmødet	  blev	  afholdt	  kl.	  17.00-‐19.30.	  

	  	  Settlementet	  på	  Vesterbro,	  2.	  Sal,	  Dybbølsgade	  41,	  1721	  København	  V	  
	  
	  

Mødets	  deltagere	  
	  

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

	  
	  

Dagsorden	  
	  

Pkt.	  0)	  Oplæg	  om	  undersøgelse	  blandt	  Settlementet	  på	  Vesterbros	  frivillige	  v.	  sekretariatsmedarbejder	  Katrine	  Willumsen	  
Indstilling:	  Forstanderen	  indstiller	  at	  bestyrelsen	  tager	  orienteringen	  til	  efterretning.	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  tog	  orienteringen	  til	  efterretningen.	  Analysen	  udsendes	  som	  bilag	  til	  dagsordenen.	  	  
	  
Pkt.	  1)	  Godkendelse	  af	  dagsorden	  
Indstilling:	  Bestyrelsesformanden	  indstiller	  at	  bestyrelsen	  godkender	  dagsordenen.	  Fondens	  forstander	  fremsatte	  efter	  aftale	  med	  
bestyrelsesformanden	  en	  revideret	  indstilling	  til	  dagsordenens	  pkt.	  6.	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  valgte	  Nikolaj	  Nielsen	  som	  mødets	  ordstyrer	  grundet	  afbud	  fra	  bestyrelsens	  formand,	  René	  la	  Cour	  Sell	  og	  vedtog	  at	  
behandle	  den	  reviderede	  indstilling	  til	  dagsordenens	  pkt.	  6.	  	  	  
	  
Pkt.	  2)	  Godkendelse	  af	  beslutningsreferat:	  Årsmøde	  08.06.2017	  	  

o   Bilag	  1	  -‐	  Referat	  –	  Årsmøde	  08.06.2017	  -‐	  BM	  22.08.2017	  
o   Bilag	  1.2	  -‐	  Valgudvalgets	  referat	  -‐	  Årsmøde	  08.06.2017	  -‐	  BM	  22.08.2017	  
o   Bilag	  1.3	  -‐	  Bilag	  1.3	  -‐	  Medlemsoversigt	  -‐	  Settlementet	  på	  Vesterbros	  Fondsbestyrelse	  -‐	  08.06.2017	  –	  BM	  22.08.2017	  

Indstilling:	  Bestyrelsesformanden	  indstiller	  at	  bestyrelsen	  godkender	  referatet.	  	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  godkendte	  referaterne	  der	  var	  udsendt	  med	  indkaldelsen	  til	  nærværende	  møde	  samt	  referatet	  for	  bestyrelsesmødet	  
d.	  26.04.2017	  der	  tideligere	  var	  blevet	  udsendt.	  	  
	  
Pkt.	  3)	  Bestyrelsens	  konstituering	  v.	  bestyrelsens	  formand	  René	  la	  Cour	  Sell	  
Indstilling:	  Bestyrelsesformanden	  indstiller	  at	  bestyrelsen	  udpeger	  en	  formand	  og	  en	  næstformand	  i	  henhold	  til	  fondens	  vedtægter	  og	  
efterfølgende	  underskriver	  underskriftsblad	  til	  administrationens	  brug.	  	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  konstituerede	  sig	  med	  René	  la	  Cour	  Sell	  som	  bestyrelsens	  formand	  og	  Verner	  Hansen	  som	  bestyrelsens	  
næstformand.	  	  
	  
Pkt.	  4)	  Vedtagelse	  af	  datoer	  for	  bestyrelsesmøder	  2017/2018	  

o   Bilag	  2	  –	  Datoer	  for	  bestyrelsesmøder	  2017-‐2018	  -‐	  BM	  22.08.2017	  
Indstilling:	  Bestyrelsesformanden	  indstiller	  at	  bestyrelsen	  vedtager	  de	  foreslåede	  datoer.	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  vedtog	  de	  forslåede	  datoer	  for	  bestyrelsesmøder	  2017/2018	  med	  ændring	  af	  mødetidspunkt	  for	  onsdag	  d.	  4.	  April	  
2018	  således	  at	  mødet	  afholdes	  kl	  17.00-‐20.00.	  	  
	  
Pkt.	  5)	  Orientering	  om	  fondens	  økonomi	  v.	  regnskabschef	  Søren	  Naundrup	  Jensen	  

o   Bilag	  3	  -‐	  Halvårsregnskab	  2017	  og	  Forecast	  2017	  -‐	  BM	  22.08.2017	  
Indstilling:	  Forstanderen	  indstiller	  at	  bestyrelsen	  tager	  orienteringen	  til	  efterretning.	  	  	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  tog	  orienteringen	  til	  efterretning.	  	  
	  
Pkt.	  6)	  Orientering	  om	  udstykning	  af	  Lyngborgen	  samt	  præsentation	  af	  scenarier	  for	  nedbringelse	  af	  gæld	  v.	  regnskabschef	  Søren	  Naundrup	  
Jensen	  og	  forstander	  Magrethe	  Wivel	  

o   Bilag	  4	  -‐	  Orientering	  om	  udstykning	  af	  Lyngborgen	  samt	  præsentation	  af	  scenarier	  for	  nedbringelse	  af	  gæld	  -‐	  BM 22.08.2017	  
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Referat:	  Bestyrelsesmøde	  22.08.2017	  –	  Fonden	  Settlementet	  på	  Vesterbro	  

	  

Fonden	  Settlementet	  på	  Vesterbro	  	  
Dybbølsgade	  41	  –	  1721	  København	  V	  www.settlementet.dk	  

	  

	  

Baggrund:	  På	  baggrund	  af	  bestyrelsens	  beslutning	  til	  pkt.	  3	  på	  bestyrelsesmødet	  d.	  02.02.2017	  fremlægger	  administrationen	  undersøgte	  
scenarier	  for	  nedbringelse	  af	  fondens	  gæld.	  Dette	  gøres	  med	  afsæt	  i	  en	  orientering	  og	  udstykning	  af	  Lyngborgen	  samt	  Lyngborgens	  økonomi.	  	  	  
Revideret	  indstilling:	  Formanden	  og	  Forstanderen	  indstiller	  at	  bestyrelsen	  tager	  orienteringen	  til	  efterretning	  samt	  bemyndiger	  
administrationen	  til	  at	  igangsætte	  den	  fremlagte	  omlægning	  af	  prisstrukturen	  for	  udlejning	  af	  Lyngborgen	  med	  virkning	  1.	  januar	  2018.	  Det	  
indstilles	  endvidere	  at	  bestyrelsen	  på	  næstkommende	  bestyrelsesmøde	  tager	  stilling	  til	  det	  fremlagte	  forslag	  om	  at	  forsøge	  at	  afhænde	  
Lyngborgen	  via	  en	  partnerskabsaftale.	  	  	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  vedtog	  det	  fremlagte	  forslag	  om	  omlægning	  af	  prisstrukturen	  for	  udlejning	  af	  Lyngborgen	  med	  virkning	  fra	  
01.01.2018.	  Bestyrelsen	  vedtog	  endvidere	  at	  udskyde	  stillingtagen	  det	  fremlagte	  forslag	  om	  at	  forsøge	  at	  afhænde	  Lyngborgen	  via	  en	  
partnerskabsaftale	  til	  bestyrelsesmødet	  d.	  23.09.2017.	  	  
	  
Pkt.	  7)	  Forstanderens	  beretning:	  Status	  på	  organisationen	  v.	  forstander	  Margrethe	  Wivel	  

o   Bilag	  5.1	  -‐	  Forstanderens	  beretning	  August	  2017	  -‐	  BM	  22.08.2017	  
o   Bilag	  5.2	  -‐	  Projektresume	  -‐	  Effektiv	  kompetenceopbygning,	  socialøkonomiske	  trædesten	  og	  trygge	  overgange	  -‐	  BM	  22.08.2017	  

Indstilling:	  Forstanderens	  indstiller	  at	  bestyrelsen	  tager	  beretningen	  til	  efterretning.	  	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  tog	  beretningen	  til	  efterretningen.	  	  
	  
Pkt.	  8)	  Vedtagelse	  af	  program	  for	  bestyrelsens	  Strategimøde	  2017	  v.	  bestyrelsens	  formand	  René	  la	  Cour	  Sell	  

o   Bilag	  6	  -‐	  Program	  Strategimøde	  2017	  -‐	  BM	  22.08.2017	  
Indstilling:	  Bestyrelsesformanden	  indstiller	  at	  bestyrelsen	  vedtager	  oplæg	  til	  program.	  	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  nedsatte	  en	  arbejdsgruppe,	  bestående	  af	  René	  la	  Cour	  Sell,	  Trine	  Faber	  Velling,	  Nikolaj	  Nielsen	  samt	  fondens	  
forstander	  og	  sekretær,	  der	  har	  til	  opgave	  at	  revidere	  dagsordenen	  på	  baggrund	  af	  bestyrelsens	  ønsker	  til	  ændringer.	  	  
	  
Pkt.	  9)	  Settlementet	  på	  Vesterbros	  demokrati	  og	  frivillige	  i	  bestyrelsen	  v.	  bestyrelsesmedlem	  Heidi	  Sørensen	  
Baggrund:	  Der	  er	  ingen	  frivillige/brugere,	  der	  har	  stillet	  op	  til	  bestyrelsen.	  Det	  er	  et	  problem	  for	  Settlementet	  på	  Vesterbro	  som	  demokratisk	  
organisation	  og	  forringer	  frivillige/brugers	  indflydelse.	  Dette	  bør	  bestyrelse	  tage	  alvorligt	  og	  forhold	  sig	  aktivt	  til.	  	  
Indstilling:	  Der	  iværksættes	  en	  plan	  for	  styrket	  inddragelse	  af	  frivillige	  der	  omfatter	  strategi	  for	  hvordan	  der	  fremadrettet	  skal	  rekrutteres	  og	  
hvordan	  bestyrelsen	  bliver	  mere	  åbne	  og	  inddragende.	  	  
Beslutning:	  Bestyrelsens	  vedtog	  at	  udskyde	  behandlingen	  af	  punktet	  til	  bestyrelsens	  selvevaluering	  der	  afholdes	  i	  forbindelse	  med	  
bestyrelsens	  strategimøde	  d.	  23.09.2017.	  	  
	  
Pkt.	  10)	  Evt.	  	  

-   Tine	  Ziegler	  går	  på	  barsel	  ved	  årsskiftet	  og	  Julie	  Takla	  Helsted	  vil	  blive	  suppleret	  ind.	  Med	  henblik	  på	  at	  skabe	  en	  smidig	  overgang	  
ønsker	  forstanderen	  at	  invitere	  Julie	  med	  til	  bestyrelsens	  strategimøde	  d.	  23.09.2017.	  

-   I	  forbindelse	  med	  donationen	  fra	  Den	  A.	  P.	  Møllerske	  Støttefond	  afholdes	  en	  fejring	  i	  Café	  Sonja.	  Forstanderens	  koordinerer	  en	  
dato	  i	  slutningen	  af	  oktober	  eller	  starten	  af	  november.	  	  

-   Bestyrelsen	  ønsker	  en	  gennemgang	  af	  igangsatte	  og	  planlagte	  strategiske	  tiltag	  for	  at	  opnå	  en	  bærerdygtig	  økonomi	  for	  særligt	  
Saxogade	  i	  forbindelse	  bestyrelsesmødet	  d.	  27.11.2017	  hvor	  budget	  2018	  vedtages.	  	  	  	  

	  
	  

Bilag	  udsendt	  med	  dagsordenen	  
•   Bilag	  1.1	  -‐	  Referat	  –	  Årsmøde	  08.06.2017	  -‐	  BM	  22.08.2017	  
•   Bilag	  1.2	  -‐	  Valgudvalgets	  referat	  -‐	  Årsmøde	  08.06.2017	  -‐	  BM	  22.08.2017	  
•   Bilag	  1.3	  -‐	  Medlemsoversigt	  -‐	  Settlementet	  på	  Vesterbros	  Fondsbestyrelse	  -‐	  08.06.2017	  –	  BM	  22.08.2017	  
•   Bilag	  2	  -‐	  Datoer	  for	  bestyrelsesmøder	  2017-‐2018	  -‐	  BM	  22.08.2017	  
•   Bilag	  4	  -‐	  Orientering	  om	  udstykning	  af	  Lyngborgen	  samt	  præsentation	  af	  scenarier	  for	  nedbringelse	  af	  gæld	  -‐	  BM 22.08.2017	  
•   Bilag	  5.1	  -‐	  Forstanderens	  beretning	  August	  2017	  -‐	  BM	  22.08.2017	  
•   Bilag	  5.2	  -‐	  Projektresume	  -‐	  Effektiv	  kompetenceopbygning,	  socialøkonomiske	  trædesten	  og	  trygge	  overgange	  -‐	  BM	  22.08.2017	  
•   Bilag	  6	  -‐	  Program	  Strategimøde	  2017	  -‐	  BM	  22.08.2017	  

	  
Bilag	  til	  dagsordenen	  udsendt	  efterfølgende	  

•   Bilag	  3	  -‐	  Halvårsregnskab	  2017	  og	  Forecast	  2017	  -‐	  BM	  22.08.2017	  
	  

Bilag	  til	  referatet	  
•   Bilag	  1	  -‐	  Analyse	  af	  undersøgelse	  blandt	  Settlementets	  frivillige	  2016-‐17	  -‐	  RMB	  22.08.2017	  
•   Bilag	  2	  –	  Vedtagne	  datoer	  for	  bestyrelsesmøder	  2017-‐2018	  -‐	  RBM	  22.08.2017	  

	  
Kommende	  bestyrelsesmøder	  

Lørdag	  d.	  23.09.2017	  Kl.	  09.45-‐18.00:	  Bestyrelsens	  årlige	  strategimøde	  -‐	  Mødet	  afholdes	  Settlementet	  på	  Vesterbro,	  2.	  Sal,	  Dybbølsgade	  41,	  
1721	  København	  V	  

	  
Mandag	  d.	  27.11.	  2017	  Kl	  16.30-‐19.30:	  Ordinært	  bestyrelsesmøde	  med	  fokus	  på	  budget	  2018	  -‐	  Settlementet	  på	  Vesterbro,	  2.	  Sal,	  

Dybbølsgade	  41,	  1721	  København	  V	  


