
	  
Fonden	  Settlementet	  på	  Vesterbro	  
Dybbølsgade	  41,	  1721	  København	  V	  	  

Tlf.	  33	  22	  88	  20	  -‐	  Fax	  33	  22	  40	  16	  
CVR	  nr.	  18	  21	  08	  51	  -‐	  Bank	  5331-‐0240301	  

settlementet@settlementet.dk	  
	  

København	  den	  18.	  August	  2016	  

Settlementet på Vesterbro er en erhvervsdrivende fond, som bygger på frivilligt socialt arbejde. Settlementet arbejder for socialt og kulturelt ligeværd i 
samfundet, at alle ydes respekt uanset tanke og tro, udsatte borgeres rettigheder og behov, og at der også gennem andre fællesskaber end 

arbejdsmarkedets sikres borgerne medleven i samfundets fællesskab. Se mere på www.settlementet.dk

 

Referat	  for	  bestyrelsesmøde	  torsdag	  den	  18.	  august	  2016	  

Mødet	  blev	  afholdt	  kl.	  16.30-‐19.30	  -‐	  Settlementet,	  Dybbølsgade	  41,	  2.	  sal	  
Tilstede,	  bestyrelsesmedlemmer:	  Rene	  la	  Cour	  Sell	  (Bestyrelsesformand),	  Gunvor	  Auken,	  Nikolaj	  Nielsen,	  
Heidi	  Sørensen,	  Finn	  Kenneth	  Hansen,	  Verner	  Hansen	  (Næstformand),	  Eva	  Tetzlaff,	  Anne	  Dahl	  Pedersen	  
	  
Afbud,	  bestyrelsesmedlemmer:	  Tine	  Jørgensen,	  Mette	  Kirkemoe	  Gade	  Jørgensen	  
	  
Til	  stede	  i	  øvrigt:	  Margrethe	  Wivel	  (Fondens	  forstander),	  Katrine	  Willumsen	  (Bestyrelsens	  sekretær)	  	  
	  
Ordstyrer:	  Rene	  la	  Cour	  Sell	  	  
	  
Referent:	  Katrine	  Willumsen	  
	  

-   Pkt.	  1)	  Godkendelse	  af	  dagsorden	  
Dagsordenen	  blev	  godkendt	  uden	  bemærkninger.	  
	  

-   Pkt.	  2)	  Godkendelse	  af	  beslutningsreferat:	  Årsmøde	  9.	  Juni	  2016	  
o   Bilag	  1:	  Referat	  –	  Settlementets	  Årsmøde	  2016	  -‐	  BM	  18.08.16	  

§   Forstanderens	  indstiller	  at	  bestyrelsen	  godkender	  referatet	  
Referatet	  for	  Årsmødet	  9.	  Juni	  2016	  blev	  godkendt	  uden	  bemærkninger.	  

	  
-   Pkt.	  3)	  Udpegning	  af	  nyt	  selvsupplerende	  bestyrelsesmedlem	  v.	  Rene	  la	  Cour	  Sell	  

§   De	  selvsupplerende	  bestyrelsesmedlemmer	  indstiller	  at	  bestyrelsen	  godkender	  nyt	  
selvsupplerende	  bestyrelsesmedlem.	  

Rene	  la	  Cour	  Sell	  præsenterede	  de	  selvsupplerende	  bestyrelsesmedlemmers	  indstilling	  vedrørende	  
udpegning	  af	  Trine	  Faber	  Velling	  som	  nyt	  selvsupplerende	  bestyrelsesmedlem.	  
Bestyrelsen	  godkendte	  indstillingen.	  Trine	  Faber	  Velling	  indtræder	  således	  på	  6.	  plads	  i	  gruppen	  af	  
selvsupplerende	  bestyrelsesmedlemmer.	  	  	  
	  
Pkt.	  4)	  Konstituering	  af	  bestyrelsen,	  herunder	  valg	  af	  formand	  og	  næstformand	  	  

§   Ifølge	  Fondens	  vedtægter	  §	  9	  stk.	  4	  skal	  bestyrelsen	  på	  førstkommende	  møde	  efter	  Årsmøde	  
vælge	  en	  formand	  og	  en	  næstformand.	  	  

Bestyrelsen	  genvalgte	  Rene	  la	  Cour	  Sell	  som	  bestyrelsens	  formand	  og	  Verner	  Hansen	  som	  bestyrelsens	  
næstformand.	  	  
	  

-   Pkt.	  5)	  Forslag	  til	  mødeplan	  for	  bestyrelsen	  i	  2017	  
o   Bilag	  2:	  Mødeplan	  2017	  -‐	  Bestyrelsesmøder	  -‐	  BM	  18.08.16	  

§   Forstanderens	  indstiller	  at	  bestyrelsen	  vedtager	  mødeplanen	  
Bestyrelsen	  vedtog	  mødeplan	  for	  2017,	  dog	  med	  ny	  mødedato	  omkring	  maj	  2017.	  Ny	  mødedato	  koordineres	  
af	  fondens	  sekretær	  snarest.	  Efterfølgende	  udsendes	  opdateret	  mødeplan	  for	  2017.	  	  
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-   Pkt.	  6)	  Status	  på	  organisationen	  v.	  Forstander	  Margrethe	  Wivel	  
§   Forstanderens	  indstiller	  at	  bestyrelsen	  tager	  orienteringen	  til	  efterretning.	  	  

o   Statusoplæg	  er	  vedhæftet	  som	  bilag	  til	  referatet:	  Bilag	  1	  -‐	  Status	  på	  organisationen	  -‐	  August	  2016	  -‐	  
R-‐MB	  18.08.2016.ppsx	  

Bestyrelsen	  tog	  orienteringen	  til	  efterretning.	  	  	  
	  

-   Pkt.	  7)	  Forslag	  om	  mulighed	  for	  brug	  af	  intern	  revision	  v.	  Forstander	  Margrethe	  Wivel	  
§   Forstanderen	  indstiller	  at	  bestyrelsen	  giver	  mandat	  til	  at	  benytte	  intern	  revision	  når	  dette	  er	  

muligt	  med	  henblik	  på	  at	  reducere	  udgifter	  til	  ekstern	  revisor.	  	  
Bestyrelsen	  vedtog	  at	  bemyndige	  Kirsten	  Christensen,	  1.	  Suppleant	  bruger-‐frivilligevalgte	  
bestyrelsesmedlemmer,	  som	  intern	  revisor.	  Som	  frem	  hun	  er	  villig	  til	  at	  påtage	  sig	  hvervet,	  orienterer	  Rene	  
la	  Cour	  Sell,	  Kirsten	  Christensen	  om	  rammerne	  for	  mandatet	  som	  intern	  revisor.	  	  
	  

-   Pkt.	  8)	  Udarbejdelse	  af	  underskriftsblad	  til	  bankbrug	  revision	  v.	  Forstander	  Margrethe	  Wivel	  
§   Administrationen	  har	  behov	  for	  et	  underskriftsblad	  der	  kan	  indsendes	  til	  banken.	  Alle	  

bestyrelsesmedlemmer	  skal	  således	  underskrive	  dokumentet.	  
Det	  vedtages	  at	  udarbejde	  et	  underskriftsblad.	  Bestyrelsesmedlemmer	  der	  ikke	  deltog	  i	  dagens	  møde	  skal	  
snarest	  underskrive	  underskriftsbladet.	  	  
	  

-   Pkt.	  9)	  Drøftelse	  af	  program	  for	  Strategimøde	  lørdag	  d.	  10.	  september	  2016	  v.	  Rene	  la	  Cour	  Sell	  
o   Bilag	  3:	  Strategiplan	  –	  Settlementet	  2016-‐18	  -‐	  1	  Udgave	  -‐	  BM	  18.08.16	  –	  NB:	  Strategiplanen	  er	  

fortsat	  under	  udarbejdelse	  og	  udsendes	  til	  orientering.	  	  
o   Bilag	  4:	  Evalueringsskema	  2016	  -‐	  BM	  18.08.16	  –	  NB:	  Udsendes	  af	  Rene	  la	  Cour	  Sell	  forud	  for	  

bestyrelsesmødet	  d.	  18.	  August	  2016	  
o   Bilag	  5:	  Udkast	  til	  dagsorden	  for	  Strategimødet	  2016	  -‐	  BM	  18.08.16	  -‐	  NB:	  Omdeles	  på	  

bestyrelsesmødet	  d.	  18.	  August	  2016	  
§   Rene	  la	  Cour	  Sell	  indstiller	  at	  bestyrelsen	  gennemlæser	  bilag	  3	  mhp.	  drøftelse	  af	  program	  for	  

Strategimødet.	  Endvidere	  indstilles	  det	  at	  bilag	  4	  udfyldes	  med	  afsæt	  i	  læsning	  af	  bilag	  3,	  
samt	  afleveres	  til	  bestyrelsesmødet	  d.	  18.	  August	  2016.	  	  

Bestyrelsen	  vedtog,	  grundet	  flere	  afbud,	  at	  rykke	  mødedatoen	  til	  søndag	  d.	  30.	  Oktober	  2016	  samt	  afholde	  
mødet	  i	  Dybbølsgade	  41.	  Det	  blev	  endvidere	  vedtaget	  at	  foretage	  mindre	  justeringer	  i	  dagsordenen.	  
Sekretariatet	  udarbejder	  ny	  dagsorden	  som	  formanden	  bemyndiges	  til	  at	  godkende	  med	  afsæt	  i	  bestyrelsen	  
ønsker.	  	  

	  
-   Pkt.	  10)	  Evt.	  

Alle	  opfordres	  til	  at	  deltage	  i	  Saxogadefest	  lørdag	  d.	  27.	  August	  2016	  samt	  til	  at	  stemme	  på	  Café	  Sonja	  og	  
Heidi	  &	  Bjarne	  der	  begge	  er	  nominerede	  til	  Børn	  i	  Byen	  Prisen	  2016.	  Yderligere	  information	  om	  begge	  dele	  
kan	  findes	  på	  Settlementets	  facebookside.	  	  
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Bilagsoversigt	  -‐	  Dagsordenen	  

Bilag	  1:	  Referat	  –	  Settlementets	  Årsmøde	  2016	  -‐	  BM	  18.08.16	  

Bilag	  2:	  Forslag	  til	  Mødeplan	  2017	  –	  Settlementets	  bestyrelse	  -‐	  BM	  18.08.16	  
Bilag	  3:	  Strategiplan	  –	  Settlementet	  2016-‐18	  -‐	  1	  Udgave	  -‐	  BM	  18.08.16	  –	  NB:	  Strategiplanen	  er	  fortsat	  under	  
udarbejdelse	  og	  udsendes	  til	  orientering.	  
	  
Bilag	  4:	  Evalueringsskema	  2016	  -‐	  BM	  18.08.16	  –	  NB:	  Udsendes	  af	  Rene	  la	  Cour	  Sell	  forud	  for	  bestyrelsesmødet	  d.	  18.	  
August	  2016	  
	  
Bilag	  5:	  Udkast	  til	  dagsorden	  for	  Strategimødet	  2016	  -‐	  BM	  18.08.16	  -‐	  NB:	  Omdeles	  på	  bestyrelsesmødet	  d.	  18.	  August	  
2016	  
	  
	  
	  
Bilagsoversigt	  –	  Nærværende	  referat	  

Bilag	  1	  -‐	  Status	  på	  organisationen	  -‐	  August	  2016	  -‐	  R-‐MB	  18.08.2016.ppsx	  

	  
	  
	  
Næste	  bestyrelsesmøde:	  

Strategimøde:	  Søndag	  d.	  30.	  Oktober	  –	  Settlementet,	  Dybbølsgade	  41,	  2	  sal.	  Tentativ	  tidsramme:	  Kl	  10.00	  –	  17.15 

 


