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Referat:	  Bestyrelsesmøde	  
Fonden	  Settlementet	  på	  Vesterbro	  

Mødet	  blev	  afholdt	  torsdag	  den	  22.	  Februar	  2018	  kl.	  18.00-‐21.00	  	  
	  	  Settlementet	  på	  Vesterbro,	  2.	  Sal,	  Dybbølsgade	  41,	  1721	  København	  V	  

	  
	  

Mødets	  deltagere	  
Selvsupplerende	  bestyrelsesmedlemmer:	  Nikolaj	  Nielsen	  (Fondens	  Bestyrelsesformand),	  Heidi	  Sørensen,	  Trine	  Faber	  Velling,	  Laura	  Auken	  	  
	  
Årsmødevalgte	  bestyrelsesmedlemmer	  valgt	  blandt	  brugere	  og	  frivillige:	  Anne	  Dahl	  Pedersen,	  Verner	  Hansen	  (Fondens	  Næstformand)	  
	  
Årsmødevalgte	  bestyrelsesmedlemmer	  valgt	  blandt	  medarbejdere:	  Ingen	  
	  
Deltog	  ikke:	  Malene	  Meisner	  (Årsmødevalgt	  bestyrelsesmedlem	  valgt	  blandt	  fondens	  medarbejdere)	  	  
	  
Personale:	  Margrethe	  Wivel	  (Fondens	  Forstander),	  Katrine	  Willumsen	  (Fondens	  Sekretær)	  

	  
	  

Dagsorden	  
	  
Pkt.	  1)	  Godkendelse	  af	  dagsorden	  
Indstilling:	  Bestyrelsesformanden	  indstillede,	  at	  bestyrelsen	  godkendte	  dagsordenen.	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  godkendte	  dagsordenen.	  
	  
Pkt.	  2)	  Velkommen	  til	  nyt	  bestyrelsesmedlem	  
Indstilling:	  Bestyrelsesformanden	  indstillede,	  at	  Laura	  Auken	  indtræder	  i	  bestyrelsen	  som	  selvsupplerende	  medlem	  med	  virkning	  per	  
22.02.2018.	  	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  godkendte	  Laura	  Aukens	  indtræden	  i	  bestyrelsen.	  Laura	  Auken	  overtager	  Gunvor	  Aukens	  plads	  og	  sidder	  som	  
udgangspunkt	  i	  hendes	  valgperiode.	  	  
	  
Pkt.	  3)	  Godkendelse	  af	  beslutningsreferat:	  Strategimøde	  27.11.2017	  	  

o   Bilag	  1	  -‐	  Referat	  -‐	  Bestyrelsesmøde	  27.11.2017	  -‐	  BM	  22.02.2018	  
o   Bilag	  2	  -‐	  Referat	  -‐	  Bestyrelsesmøde	  08.02.2018	  -‐	  BM	  22.02.2018	  

Indstilling:	  Bestyrelsesformanden	  indstillede,	  at	  bestyrelsen	  godkendte	  referaterne.	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  godkendte	  begge	  referater	  uden	  bemærkninger.	  	  
	  
Pkt.	  4)	  Forstanderens	  beretning:	  Status	  på	  organisationen	  v.	  forstander	  Margrethe	  Wivel	  

o   Bilag	  3	  -‐	  Forstanderens	  beretning	  februar	  2018	  -‐	  BM	  22.02.2018	  
Indstilling:	  Forstanderen	  indstillede,	  at	  bestyrelsen	  tog	  beretningen	  til	  efterretning.	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  tog	  beretningen	  til	  efterretning.	  	  
	  
Pkt.	  5)	  Drøftelse	  af	  opdateret	  Strategiplan	  samt	  must	  win	  battles	  i	  2018	  v.	  forstander	  Margrethe	  Wivel	  
Baggrund:	  Den	  30.10.2016	  vedtog	  Fondens	  bestyrelse	  første	  version	  af	  Settlementets	  strategiplan	  for	  2016-‐2018.	  Status	  på	  denne	  version	  
blev	  fremlagt	  for	  bestyrelsen	  ved	  det	  årlige	  Strategimøde	  den	  23.09.2017.	  Nærværende	  udgave	  er	  en	  opdateret	  version	  af	  første	  udgave	  og	  
sætter	  fokus	  på	  2018.	  I	  afsnittet	  Præsentation	  af	  Strategiplan	  2016-‐2018	  –	  Januar	  2018	  i	  vedlagte	  bilag	  præsenteres	  must	  win	  battles	  i	  2018.	  	  

o   Bilag	  4	  -‐	  STRATEGIPLAN	  2016-‐2018	  (2.	  UDGAVE	  2018)	  -‐	  JANUAR	  2018	  -‐	  BM	  22.02.2018	  
Indstilling:	  Forstanderen	  indstillede,	  at	  bestyrelsen	  drøftede	  den	  opdaterede	  strategiplan	  med	  fokus	  på	  de	  fremlagte	  must	  win	  battles	  og	  tog	  
disse	  til	  efterretning.	  	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  tog	  den	  opdaterede	  strategiplan	  til	  efterretning	  og	  bakkede	  op	  de	  prioriterede	  must	  win	  battles.	  Bestyrelsen	  
besluttede	  endvidere,	  at	  forstanderen	  i	  det	  kommende	  år	  skal	  holde	  bestyrelsen	  særligt	  orienterede	  omkring	  KSF´er	  vedrørende	  følgende	  tre	  
områder:	  

-   Fremdrift	  i	  Projekt	  Trædesten	  
-   Fondens	  økonomi,	  herunder	  afdelingernes	  økonomiske	  bærerdygtighed	  
-   Kommercialiseringsindsats	  af	  Saxogades	  virksomheder	  

Status	  på	  de	  tre	  prioriterede	  områder	  skal	  fremgå	  af	  Forstanderens	  faste	  beretning.	  
I	  forbindelse	  med	  bestyrelsens	  Strategimøde	  2018	  ønskes	  der	  status	  på	  den	  samlede	  strategi	  med	  henblik	  på	  at	  lukke	  strategien	  for	  2016-‐
2018,	  samt	  danne	  overgang	  til	  udarbejdelse	  af	  strategien	  for	  de	  kommende	  år.	  	  
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Pkt.	  6)	  Vedtagelse	  af	  procesplan	  for	  udarbejdelse	  af	  vision	  for	  Settlementet	  på	  Vesterbro	  2019-‐2021	  v.	  forstander	  Margrethe	  Wivel	  
Baggrund:	  Den	  23.09.2017	  vedtog	  bestyrelsen	  kørerplan	  for	  udarbejdelse	  af	  ny	  vision	  og	  strategi,	  der	  skal	  erstatte	  den	  nuværende,	  når	  
denne	  udløber	  ved	  udgangen	  af	  2018.	  Bestyrelsen	  nedsatte	  en	  arbejdsgruppe,	  der	  på	  nuværende	  tidspunkt	  består	  af	  Trine	  Faber	  Velling	  
samt	  Margrethe	  Wivel.	  Arbejdsgruppen	  har	  udarbejdet	  følgende	  procesplan	  med	  henblik	  på	  godkendelse	  og	  efterfølgende	  eksekvering.	  

o   Bilag	  5	  -‐	  Procesplan	  for	  ny	  vision	  for	  Settlementet	  på	  Vesterbro	  2019-‐2021	  -‐	  BM	  22.02.2018	  	  
Indstilling:	  Forstanderen	  indstillede,	  at	  bestyrelsen	  drøftede	  den	  fremlagte	  procesplan	  og	  vedtog	  denne	  med	  henblik	  på	  efterfølgende	  
eksekvering.	  	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  vedtog	  den	  fremlagte	  procesplan	  og	  gav	  forstanderen	  mandat	  til	  at	  eksekvere	  denne.	  Dog	  med	  henstilling	  om	  at	  
sikre	  høj	  grad	  af	  inddragelse	  af	  medarbejdere,	  frivillige	  og	  brugere.	  Herudover	  at	  udvide	  kredsen	  af	  interessenter.	  På	  denne	  baggrund,	  på	  
bestyrelsesmødet	  den	  21.08.2018,	  fremlægger	  forstanderen	  forslag	  til	  ny	  version	  med	  henblik	  på	  drøftelse	  i	  bestyrelsen.	  På	  bestyrelsens	  
Strategimøde	  2018	  færdiggøres	  og	  vedtages	  den	  nye	  version.	  
	  
Pkt.	  7)	  Drøftelse	  af	  igangsatte	  opgaver	  og	  prioritering	  af	  disse	  v.	  Formand	  Nikolaj	  Nielsen	  
Baggrund:	  Den	  08.02.2018	  besluttede	  bestyrelsen,	  at	  der	  skal	  udarbejdes	  en	  opgaveportefølje	  med	  henblik	  på	  at	  skabe	  overblik	  over	  
igangsatte	  opgaver	  samt	  tovholdere	  på	  disse.	  Endvidere	  at	  bestyrelsen	  med	  afsæt	  i	  denne	  skal	  drøfte	  de	  igangsatte	  opgaver.	  	  

o   Bilag	  6	  -‐	  Bestyrelsens	  opgaveportefølje	  -‐	  BM	  22.02.2018	  
Indstilling:	  Bestyrelsesformanden	  indstillede,	  at	  bestyrelsen	  drøftede	  de	  igangsatte	  opgaver,	  herunder	  prioritering	  af	  disse	  samt	  udpegede	  
eventuelt	  nye	  tovholdere.	  	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  vedtog	  at	  en	  opdateret	  opgaveportefølje.	  Oversigt	  over	  denne	  er	  vedlagt	  referatet	  bilag:	  	  

o   Bilag	  1	  -‐	  Bestyrelsens	  opgaveportefølje	  -‐	  RBM	  22.02.2018	  
	  
Pkt.	  8)	  Drøftelse	  af	  Settlementets	  Venner	  v.	  Forstander	  Margrethe	  Wivel	  
Baggrund:	  Den	  20.10.2016	  nedsatte	  bestyrelsen	  en	  arbejdsgruppe,	  der	  skulle	  udvikle	  Settlementets	  Venner,	  da	  der	  ikke	  er	  ressourcer	  blandt	  
Settlementets	  medarbejdere	  til	  at	  udvikle	  og	  drive	  sådan	  en	  forening.	  Arbejdsgruppen	  bestod	  af	  René	  la	  Cour	  Sell,	  der	  også	  er	  født	  formand	  i	  
Settlementets	  Venner.	  På	  bestyrelsens	  strategimøde	  den	  23.09.2017	  blev	  der	  sorteret	  i	  bestyrelsens	  arbejdsgrupper	  således	  at	  kun	  aktive	  
arbejdsgrupper	  opretholdes.	  Arbejdsgruppen	  omkring	  Settlementets	  Venner	  blev	  ikke	  opretholdt.	  Der	  har	  løbende	  været	  gentagne	  
henvendelser	  fra	  Bodil	  Ejrnæs	  og	  Bodil	  Phillip	  der	  ønsker	  at	  afstå	  deres	  forpligtigelser	  omkring	  Settlementets	  Venner.	  Administration	  har	  
brug	  for	  at	  bestyrelsen	  tager	  stilling	  til	  Settlementets	  Venner	  for	  at	  kunne	  komme	  videre.	  	  

o   Bilag	  7	  -‐	  Beskrivelse	  af	  problemstilling	  vdr.	  Settlementets	  Venner	  -‐	  BM	  08.02.2018	  
Indstilling:	  Forstanderen	  indstillede,	  at	  bestyrelsen	  drøftede	  Settlementets	  Venner	  og	  tog	  beslutning	  om	  foreningens	  fremtid.	  	  	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  besluttede	  at	  nedlægge	  foreningen	  snarest	  muligt.	  	  	  
	  
Pkt.	  9)	  Drøftelse	  af	  Settlementets	  fremtidige	  engagement	  i	  Idrætsfarbrikken	  v.	  Formand	  Nikolaj	  Nielsen	  
Baggrund:	  Carsten	  Clausen,	  der	  er	  den	  ene	  af	  Settlementets	  to	  udpegede	  bestyrelsesmedlemmer	  i	  Idrætsfarbrikkens	  bestyrelse,	  har	  
gentagne	  gange	  henvendt	  sig	  til	  Settlementets	  regnskabschef	  samt	  til	  afgåede	  bestyrelsesformand	  René	  la	  Cour	  Sell,	  med	  henblik	  på	  at	  få	  
afklaret	  Settlementets	  fremtidige	  rolle	  i	  Idrætsfarbrikkens	  bestyrelse.	  Regnskabschefen	  har	  på	  denne	  baggrund	  udarbejdet	  udkast	  til	  et	  svar	  
til	  Idrætsfarbrikkens	  bestyrelse	  som	  er	  sendt	  til	  René	  la	  Cour	  Sell	  der	  ønskede	  at	  drøfte	  sagen	  med	  bestyrelsen.	  	  

o   Bilag	  8	  -‐	  Udkast	  til	  svar	  vedr.	  Settlementets	  engagement	  i	  Idrætsfabrikken	  –	  BM	  22.02.2018	  
o   Bilag	  9	  -‐	  Vedtægter	  Idrætsfabrikken	  2017	  -‐	  BM	  22.02.2018	  
o   Bilag	  10	  -‐	  Lånedokument	  2009	  Idrætsfarbrikken	  -‐	  BM	  22.02.2018	  

Indstilling:	  Bestyrelsesformanden	  indstillede,	  at	  bestyrelsen	  drøftede	  svar	  til	  Idrætsfarbrikkens	  bestyrelse	  vedr.	  Settlementets	  engagement	  i	  
Idrætsfabrikken.	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  besluttede	  at	  formanden	  sender	  et	  tilrettet	  svar	  vdr.	  Settlementets	  engagement	  til	  Idrætsfabrikken.	  	  
	  
Pkt.	  10)	  Drøftelse	  af	  plan	  for	  at	  engagere	  brugere	  og	  frivillige	  i	  Årsmøde	  2018	  samt	  stille	  op	  til	  det	  kommende	  bestyrelsesvalg	  v.	  Heidi	  
Sørensen	  
Baggrund:	  Den	  23.09.2017	  besluttede	  bestyrelsen	  at	  der	  skal	  iværksættes	  en	  plan	  for	  styrket	  inddragelse	  af	  frivillige	  der	  omfatter	  strategi	  for	  
hvordan	  der	  fremadrettet	  skal	  rekrutteres	  til	  bestyrelsen	  og	  hvordan	  bestyrelsen	  bliver	  mere	  åbne	  og	  inddragende.	  Herunder	  en	  plan	  for	  
valg	  til	  Årsmøde	  2018	  sættes	  på	  bestyrelsesmøde	  i	  starten	  af	  2018.	  
Indstilling:	  Heidi	  Sørensen	  indstillede	  at	  bestyrelsen	  drøftede	  en	  kørerplan	  for	  valg	  i	  forbindelse	  med	  Årsmøde	  2018	  og	  iværksætter	  denne.	  	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  besluttede,	  at	  Anne	  vil	  formidle	  mulighed	  for	  valg	  ud	  blandt	  rådgiverne.	  Heidi	  vil	  stille	  sig	  til	  rådighed	  for	  Rikke,	  den	  
nye	  community-‐organizer,	  der	  står	  for	  Årsmødet.	  
	  
	  
Pkt.	  10)	  Evt.	  	  
Reception	  for	  René	  la	  Cour	  Sell	  –	  02.02.2018	  i	  Café	  Sonja	  
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Bilag	  udsendt	  med	  dagsordenen	  

o   Bilag	  1	  -‐	  Referat	  -‐	  Bestyrelsesmøde	  27.11.2017	  -‐	  BM	  22.02.2018	  
o   Bilag	  2	  -‐	  Referat	  -‐	  Bestyrelsesmøde	  08.02.2018	  -‐	  BM	  22.02.2018	  
o   Bilag	  3	  -‐	  Forstanderens	  beretning	  februar	  2018	  -‐	  BM	  22.02.2018	  
o   Bilag	  4	  -‐	  STRATEGIPLAN	  2016-‐2018	  (2.	  UDGAVE	  2018)	  -‐	  JANUAR	  2018	  -‐	  BM	  22.02.2018	  
o   Bilag	  5	  -‐	  Procesplan	  for	  ny	  vision	  for	  Settlementet	  på	  Vesterbro	  2019-‐2021	  -‐	  BM	  22.02.2018	  	  
o   Bilag	  6	  -‐	  Bestyrelsens	  opgaveportefølje	  -‐	  BM	  22.02.2018	  
o   Bilag	  7	  -‐	  Beskrivelse	  af	  problemstilling	  vdr.	  Settlementets	  Venner	  -‐	  BM	  08.02.2018	  
o   Bilag	  8	  -‐	  Udkast	  til	  svar	  vdr.	  Settlementets	  engagement	  i	  Idrætsfabrikken	  –	  BM	  22.02.2018	  
o   Bilag	  9	  -‐	  Vedtægter	  Idrætsfabrikken	  2017	  -‐	  BM	  22.02.2018	  
o   Bilag	  10	  -‐	  Lånedokument	  2009	  Idrætsfarbrikken	  -‐	  BM	  22.02.2018	  

	  
Bilag	  udsendt	  med	  referatet	  

o   Bilag	  1	  -‐	  Bestyrelsens	  opgaveportefølje	  -‐	  RBM	  22.02.2018	  
	  
	  
	  

Kommende	  bestyrelsesmøder	  
	  

-   Onsdag	  den	  4.	  April	  2018:	  Ordinært	  bestyrelsesmøde	  med	  fokus	  på	  Årsregnskab	  2017	  
Kl	  16.30-‐19.30	  –	  Settlementet	  på	  Vesterbro,	  Dybbølsgade	  41,	  2.	  Sal,	  1721	  København	  V	  

	  
-   Onsdag	  den	  30.	  Maj	  2018:	  Årsmøde	  2018	  

16-‐20.00	  NB:	  Nødagtig	  tidsramme	  samt	  sted	  afventer	  
	  

-   Tirsdag	  den	  21.	  August	  2018	  med	  fokus	  på	  konstituering	  og	  Halvårsregnskab	  2018	  
Kl	  16.30-‐19.30	  –	  Settlementet	  på	  Vesterbro,	  Dybbølsgade	  41,	  2.	  Sal,	  1721	  København	  V	  

	  
-   Lørdag	  den	  29.	  September	  2018:	  Strategimøde	  med	  fokus	  på	  evaluering,	  ledelse	  og	  strategi	  for	  Fonden	  

Kl	  10-‐17.00	  –	  Lyngborgen,	  Enebærvej	  4,	  Ellinge	  Lyng,	  4560	  Vig	  
	  

-   Torsdag	  den	  22.	  November	  2018:	  Ordinært	  bestyrelsesmøde	  med	  fokus	  på	  Budget	  2019	  
Kl	  16.30-‐19.30	  –	  Settlementet	  på	  Vesterbro,	  Dybbølsgade	  41,	  2.	  Sal,	  1721	  København	  V	  

	  


