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Referat:	  Bestyrelsesmøde	  
Fonden	  Settlementet	  på	  Vesterbro	  

Onsdag	  den	  26.	  April	  2017	  
Mødet	  blev	  afholdt	  kl.	  16.30-‐19.30	  –	  Settlementet	  på	  Vesterbro,	  Dybbølsgade	  41,	  1721	  København	  V	  

	  
Mødets	  deltagere	  

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

	  
Dagsorden	  

	  
	  
Pkt.	  1)	  Oplæg	  om	  Gang	  i	  Gadens	  indsat	  v.	  daglig	  leder	  og	  bestyrelsesmedlem	  Tine	  Jørgensen	  	  
Bemærkninger	  til	  punktet:	  Ingen	  bemærkninger	  til	  punktet.	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  tog	  orienteringen	  til	  efterretning.	  
	  
Pkt.	  2)	  Godkendelse	  af	  dagsorden	  
Bemærkninger	  til	  punktet:	  Dagsordenens	  punkt	  4	  og	  5	  blev	  ombyttet.	  
Beslutning:	  Med	  denne	  ændring	  blev	  dagsordenen	  godkendt.	  	  
	  
Pkt.	  3)	  Godkendelse	  af	  beslutningsreferat:	  Bestyrelsesmøde	  27.03.2017	  	  

o   Bilag	  1	  -‐	  Referat	  –	  Bestyrelsesmøde	  27.03.2017	  -‐	  BM	  26.04.2017	  
Indstilling:	  Forstanderens	  indstillede	  at	  bestyrelsen	  godkendte	  referatet.	  
Bemærkninger	  til	  punktet:	  Ingen	  bemærkninger	  til	  punktet.	  
Beslutning:	  Bestyrelen	  godkendte	  referatet	  uden	  bemærkninger.	  	  
	  
Pkt.	  4)	  Orientering	  om	  fondens	  økonomi	  samt	  præsentation	  af	  de	  enkelte	  aktiviteters	  økonomi	  v.	  regnskabschef	  Søren	  Naundrup	  
Jensen	  

o   Bilag	  3	  -‐	  Økonomisk	  status	  for	  Settlement	  -‐	  BM	  26.04.2017	  –	  NB:	  Omdeles	  på	  bestyrelsesmødet	  d.26.04.2017	  
o   Bilag	  4.1	  -‐	  Afdelings-‐	  og	  projektregnskaber	  2016,	  tabeller	  -‐	  BM	  26.04.2017	  	  
o   Bilag	  4.2	  -‐	  Afdelings-‐	  og	  projektregnskaber	  2016,	  kommentarer	  –	  BM	  26.04.2017	  

Indstilling:	  Forstanderen	  indstillede	  at	  bestyrelsen	  tog	  orienteringen	  til	  efterretning.	  	  	  
Bemærkninger	  til	  punktet:	  Bestyrelsen	  roste	  administrationen	  for	  at	  følge	  aktiviteternes	  økonomi	  tæt	  og	  henstillede	  til	  at	  dette	  
fortsætter.	  Bestyrelsen	  bad	  forstanderen	  om	  at	  give	  orientering	  om	  de	  aktuelle	  udviklingstiltag	  i	  Saxogades	  samt	  planer	  for	  strategisk	  
branding	  og	  kommunikation	  af	  gaden	  på	  næstkommende	  bestyrelsen	  møde.	  	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  tog	  orienteringen	  til	  efterretning.	  	  
	  
Pkt.	  5)	  Forstanderens	  beretning:	  Status	  på	  organisationen	  og	  opsamling	  på	  opgaver	  v.	  forstander	  Margrethe	  Wivel	  

o   Bilag	  2	  -‐	  Forstanderens	  beretning	  -‐	  BM	  26.04.2017	  
Indstilling:	  Forstanderens	  indstillede	  at	  bestyrelsen	  tog	  beretningen	  til	  efterretning.	  	  
Bemærkninger	  til	  punktet:	  Forstanderen	  orienterede	  om	  at	  administrationen,	  siden	  beretningen	  blev	  udsendt,	  har	  forsøgt	  at	  komme	  
i	  dialog	  med	  BUS	  angående	  køb	  af	  andele,	  da	  brugerkredsen	  omkring	  Lyngborg	  har	  ikke	  meldt	  tilbage	  på	  henvendelser.	  	  BUS	  
bestyrelse	  giver	  en	  tilbagemelding	  når	  de	  har	  drøftet	  tilbuddet.	  	  	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  tog	  orienteringen	  til	  efterretning	  og	  besluttede	  endvidere	  at	  afsætte	  en	  del	  af	  Strategimødet	  i	  sensommeren	  
til	  diskussion	  af	  Settlementets	  kernefortælling	  mhp.	  at	  styrke	  organisationens	  strategiske	  kommunikation.	  
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Pkt.	  6)	  Orientering	  om	  Årsmøde	  2017	  

o   Bilag	  5	  -‐	  Program	  Årsmøde	  2017	  -‐	  BM	  26.04.2017	  
Indstilling:	  Forstanderen	  og	  formanden	  indstillede	  at	  bestyrelsen	  tog	  orienteringen	  til	  efterretning.	  	  
Bemærkninger	  til	  punktet:	  	  Ingen	  bemærkninger	  til	  punktet.	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  tog	  orienteringen	  til	  efterretning.	  
	  
Pkt.	  7)	  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	  26.04.2017	  
o   Bilag	  7	  -‐	  Status	  arbejdsgruppen	  ”fortalervirksomhed”	  -‐	  BM	  26.04.2017	  

Indstilling:	  Formanden	  indstiller	  at	  arbejdsgruppernes	  status	  tages	  til	  efterretning.	  
Bemærkninger	  til	  punktet:	  
Arbejdsgruppen	  Fortalervirksomhed	  for	  udsatte/	  Settlementets	  målgruppe	  fremlagde	  status	  med	  afsæt	  i	  deres	  skriftelige	  
redegørelse.	  Se	  bilag	  7	  til	  dagsordenen.	  De	  øvrige	  arbejdsgruppers	  status	  blev	  udskudt	  til	  næstkommende	  strategimøde.	  	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  besluttede	  at	  arbejdsgruppernes	  indsats	  tages	  op	  på	  næstkommende	  strategimøde.	  Forud	  for	  mødet	  skal	  
arbejdsgrupperne	  udarbejde	  en	  skriftlig	  redegørelse	  der	  udsendes	  med	  dagsordenen.	  Endvidere	  blev	  det	  besluttet	  at	  Marlene	  
Meisner	  indtræder	  i	  arbejdsgruppen	  vdr.	  frivillige	  i	  Settlementet.	  	  
	  
Pkt.	  8)	  Evt.	  	  
Bemærkninger	  til	  punktet:	  Ingen	  bemærkninger	  til	  punktet.	  	  
	  
	  

	  
Bilag	  udsendt	  med	  dagsordenen	  

Bilag	  1	  -‐	  Referat	  -‐	  Bestyrelsesmøde	  27.03.2017	  -‐	  BM	  26.04.2017	  
Bilag	  2	  -‐	  Forstanderens	  beretning	  -‐	  BM	  26.04.2017	  
Bilag	  4	  -‐	  Regnskab	  2016	  for	  aktiviteter	  BM	  26.04.2017	  
Bilag	  5	  -‐	  Program	  Årsmøde	  2017	  -‐	  BM	  26.04.2017	  
Bilag	  6	  -‐	  Bestyrelsens	  arbejdsgrupper	  2016-‐2017	  -‐	  BM	  26.04.2017	  
Bilag	  7	  -‐	  Status	  arbejdsgruppen	  ”fortalervirksomhed”	  -‐	  BM	  26.04.2017	  
	  

	  
Bilag	  omdelt	  ved	  mødet	  og	  eftersendt	  med	  nærværende	  referat	  

Bilag	  3	  -‐	  Økonomisk	  status	  for	  Settlement	  -‐	  BM	  26.04.2017	  	  
	  

	  
Kommende	  møder:	  

	  
Årsmøde	  2017	  

8.	  Juni	  2017,	  Kl	  16.30-‐21.30:	  U-‐Kirke,	  Litauns	  Plads,	  Dannebrogsgade	  53,	  1660	  København	  V	  
	  

Næste	  ordinære	  bestyrelsesmøde	  
22.	  August	  2017,	  Kl	  16.30-‐19.30:	  Settlementet	  på	  Vesterbro,	  Dybbølsgade	  41,	  1721	  København	  V	  


