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Referat:	  Bestyrelsens	  årlige	  strategimøde	  –	  30.10.2016	  –	  Fonden	  Settlementet	  på	  Vesterbro	  

	  

Fonden	  Settlementet	  på	  Vesterbro	  	  
Dybbølsgade	  41	  –	  1721	  København	  V	  

www.settlementet.dk	  
	  

 

Referat:	  Strategimøde	  søndag	  den	  30.	  Oktober	  2016	  
Mødet	  afholdes	  kl.	  09.45-‐17.15	  –	  Dybbølsgade	  41	  2	  sal,	  1721	  København	  V	  	  	  

	  
	  
Mødets	  deltagere	  
Selvsupplerende	  bestyrelsesmedlemmer:	  René	  la	  Cour	  Sell	  (Fondens	  Bestyrelsesformand),	  Nikolaj	  Nielsen,	  Heidi	  
Sørensen,	  Gunvor	  Auken,	  Finn	  Kenneth	  Hansen,	  Trine	  Faber	  Velling	  
Årsmødevalgte	  bestyrelsesmedlemmer	  valgt	  blandt	  brugere	  og	  frivillige:	  Anne	  Dahl	  Pedersen,	  Verner	  Hansen	  
(Fondens	  Næstformand),	  Mette	  Kirkemoe	  Gade	  Jørgensen	  	  
Årsmødevalgte	  blandt	  medarbejdere:	  Tine	  Jørgensen,	  Malene	  Meisner	  
Personale:	  Margrethe	  Wivel	  (Fondens	  Forstander),	  Katrine	  Willumsen	  (Fondens	  Sekretær)	  	  
	  
	  
Pkt.	  1)	  Præsentation	  af	  bestyrelsens	  medlemmer	  og	  dagens	  program	  v.	  René	  la	  Cour	  Sell	  
René	  la	  Cour	  Sell	  orienterede	  bestyrelsen	  om	  at	  Eva	  Tetzlaff	  (Årsmødevalgt	  blandt	  fondens	  medarbejdere)	  har	  trukket	  
sig	  fra	  bestyrelsen.	  Malene	  Meisner	  (Årsmødevalgt	  som	  førstesuppleant	  blandt	  medarbejderne)	  indtræder	  i	  stedet.	  
René	  la	  Cour	  Sell	  bød	  Malene	  Meisner	  samt	  Trine	  Faber	  Velling	  (nyt	  selvsupplerende	  bestyrelsesmedlem)	  velkommen	  
til	  bestyrelsen.	  	  
	  
	  
Pkt.	  2)	  Godkendelse	  af	  dagsorden	  	  
Beslutning:	  Dagsordenen	  blev	  godkendt.	  
	  
	  
Pkt.	  3)	  Godkendelse	  af	  beslutningsreferat:	  Bestyrelsesmøde	  18.	  August	  2016	  

-   Bilag	  1:	  Referat	  –	  Bestyrelsesmøde	  18.	  August	  2016	  -‐	  BM	  10.09.16	  
Beslutning:	  Referatet	  blev	  godkendt.	  
	  
	  
Pkt.	  4)	  Evaluering,	  herunder	  bestyrelsens	  selvevaluering	  samt	  evaluering	  af	  Settlementets	  daglige	  ledelse	  v.	  René	  la	  
Cour	  Sell	  
	  
Pkt.	  4.1)	  Bestyrelsens	  selvevaluering	  
Bestyrelsen	  diskuterede	  bestyrelsens	  selvevaluering	  som	  René	  la	  Cour	  Sell	  fremlagde	  på	  baggrund	  af	  
spørgeskemaundersøgelse.	  	  
Se	  oplæg	  i	  bilag	  til	  referatet:	  Bilag	  1	  –	  Oplæg	  -‐	  René	  la	  Cour	  Sell	  –	  Fonden	  Settlementet	  på	  Vesterbro	  -‐	  R-‐MB	  30.10	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  tog	  evalueringen	  til	  efterretning.	  	  
	  
Pkt.	  4.2)	  Bestyrelsens	  evaluering	  af	  Settlementets	  daglige	  ledelse	  	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  besluttede	  at	  evalueringen	  eksekveres	  i	  form	  af	  en	  samtale	  mellem	  fondens	  formand	  og	  
fondens	  forstander.	  Herudover	  besluttede	  bestyrelsen	  at	  forstanderen	  fremover	  skal	  udarbejde	  en	  orienterende	  
beretning	  med	  fokus	  på	  væsentlige	  begivenheder	  siden	  sidst	  afholdte	  bestyrelsesmøde.	  Beretningen	  skal	  udsendes	  
med	  mødeindkaldelsen.	  Endvidere	  skal	  forstanderen	  løbende	  orientere	  bestyrelsen	  ,	  hvis	  forstanderens	  vurderer	  der	  
sker	  væsentlige	  begivenheder	  der	  ikke	  kan	  vente	  til	  udsendelsen	  af	  beretningen.	  	  
	  
	  
Pkt.	  5)	  Forstanderens	  ønsker	  til	  bestyrelsens	  det	  kommende	  år	  
Forstander	  Margrethe	  Wivel	  fremlagde	  organisationens	  behov	  i	  forhold	  til	  bestyrelsens	  indsatser	  det	  kommende	  år	  
med	  fokus	  på	  4	  punkter:	  	  	  
1)   At	  bestyrelsen	  bakker	  op	  om	  drift	  og	  strategi	  mhp.	  at	  realisere	  vision	  og	  opfylde	  mission	  	  
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2)   At	  bestyrelsen	  udviser	  rettidig	  omhu	  i	  forhold	  til	  fondens	  økonomiske	  situation,	  særligt	  med	  fokus	  på	  stillingtagen	  
til	  Lyngborgen	  

3)   At	  bestyrelsen	  hjælper	  med	  at	  få	  revideret	  fondens	  formålsparagraf	  	  
4)   At	  bestyrelsen	  byder	  ind	  på	  løsning	  af	  opgaver	  med	  afsæt	  i	  det	  enkelte	  medlems	  mandattype	  og	  særlige	  

kompetencer	  
Se	  oplæg	  i	  bilag	  2	  til	  referatet:	  Bilag	  2	  -‐	  Oplæg	  –	  Margrethe	  Wivel	  -‐	  Strategimøde	  30.10.2016	  -‐	  R-‐MB	  30.10.2016	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  tog	  forstanderens	  ønsker	  til	  efterretning	  og	  inddrog	  dem	  i	  diskussion	  til	  dagsordenens	  pkt.	  9.	  
	  
	  
Pkt.	  6)	  Præsentation	  af	  Strategiplan	  2016-‐2018	  efterfulgt	  af	  spørgsmål	  samt	  diskussion	  af	  udvalgte	  afsnit	  v.	  
forstander	  Margrethe	  Wivel	  

-   Bilag	  2:	  Strategiplan	  –	  Settlementet	  2016-‐18	  –	  1.	  Udgave	  -‐	  BM	  30.10.16	  
Forstander	  Margrethe	  Wivel	  fremlagde	  hovedpointer	  i	  Strategiplanen	  2016-‐2018	  -‐	  1.	  Udgave	  (2016)	  samt	  processen	  
omkring	  udarbejdelse.	  Se	  oplæg	  i	  bilag	  2	  til	  referatet:	  Bilag	  2	  -‐	  Oplæg	  –	  Margrethe	  Wivel	  –	  Fonden	  Settlementet	  på	  
Vesterbro	  -‐	  R-‐MB	  30.10.2016	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  vedtog	  Strategiplan	  –	  Settlementet	  -‐	  2016-‐18	  -‐	  1.	  Udgave	  (2016)	  med	  opfordring	  om	  at	  
administrationen	  tager	  bestyrelsens	  bemærkninger	  til	  efterretninger	  fremadrettet.	  	  	  
	  
	  
Pkt.	  7)	  Lukket	  punkt:	  Orientering	  om	  sag	  vdr.	  Børn	  og	  Unge	  Settlementet	  v.	  René	  la	  Cour	  Sell	  og	  Magrethe	  Wivel	  
Bemærk:	  Punktet	  fremgik	  ikke	  af	  den	  udsendte	  dagsord	  da	  punktet	  først	  blev	  aktuelt	  efter	  dagsordenens	  udsendelse.	  	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  tog	  orienteringen	  til	  efterretning	  og	  vedtog	  at	  give	  mandat	  til	  René	  la	  Cour	  Sell	  og	  Magrethe	  
Wivel	  til	  at	  gå	  videre	  med	  sagen	  med	  afsæt	  i	  bestyrelsens	  diskussion.	  	  
	  
	  
Pkt.	  8)	  Drøftelse	  af	  Settlementets	  målgrupper,	  herunder	  hvem	  Settlementet	  skal	  være	  til	  for	  og	  ikke	  til	  for	  v.	  
bestyrelsesmedlem	  Heidi	  Sørensen	  
Bestyrelsen	  diskuterede	  Fondens	  målgrupper	  med	  afsæt	  i	  medstyrelsesmedlem	  Heidi	  Sørensen	  indledende	  oplæg	  om	  
bestyrelsens	  aktuelle	  beslutninger	  ift.	  målgruppe	  samt	  forstander	  Margrethe	  Wivel	  oplæg	  om	  Settlementets	  
nuværende	  målgruppestrategi.	  	  
Se	  Heidi	  Sørensens	  oplæg	  i	  bilag	  3	  til	  referatet:	  Bilag	  3	  -‐	  Oplæg	  -‐	  Heidi	  Sørensen	  -‐	  Fonden	  Settlementet	  på	  Vesterbro	  -‐	  
R-‐MB	  30.10.2016	  samt	  Margrethe	  Wivels	  oplæg	  i	  bilag	  2	  til	  referatet:	  Bilag	  2	  -‐	  Oplæg	  –	  Margrethe	  Wivel	  –	  Fonden	  
Settlementet	  på	  Vesterbro	  -‐	  R-‐MB	  30.10.2016	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  vedtog	  at	  fortsætte	  målgruppediskussionen	  under	  pkt.	  9.	  	  	  
	  
	  
Pkt.	  9)	  Drøftelse	  af	  bestyrelsens	  arbejdsopgaver	  samt	  det	  enkelte	  bestyrelsesmedlems	  bidrag	  det	  kommende	  år	  v.	  
René	  la	  Cour	  Sell	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  vedtog	  at	  arbejde	  videre	  med	  nedenstående	  fokusområder.	  Ved	  næstkommende	  
bestyrelsesmøde	  fremlægges	  status	  på	  gruppernes	  arbejde.	  	  
	  
Arbejdsgrupper	  2016	  -‐	  2017	  

-‐   Fortalervirksomhed	  for	  udsatte	  /	  Målgruppe	  -‐	  Hvem	  står	  uden	  for	  fællesskabet	  –	  Hvem	  kan	  have	  gavn	  af	  
fonden	  fremadrettet?:	  Anne	  Dahl	  Pedersen,	  Malene	  Meisner,	  Heidi	  Sørensen,	  Mette	  Kirkemoe	  Gade	  
Jørgensen	  

-‐   Metodeopsamling/forskningssamarbejde:	  Gunvor	  Auken,	  Tine	  Jørgensen	  
-‐   Markedsføring/kommunikation:	  Heidi	  Sørensen,	  Trine	  Faber	  Velling,	  René	  la	  Cour	  Sell	  
-‐   Settlementets	  Venner	  og	  andre	  sponsorer:	  René	  la	  Cour	  Sell	  
-‐   Egenkapital	  herunder	  Lyngborgen	  samt	  afvikling	  af	  gæld:	  Nikolaj	  Nielsen,	  Verner	  Hansen,	  René	  la	  Cour	  Sell	  
-‐   Bestyrelse	  og	  ledelse	  i	  fremtiden:	  Arbejdsgruppe	  blev	  ikke	  nedsat	  
-‐   Formålsparagraf	  og	  vedtægter:	  Nikolaj	  Nielsen	  
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-‐   Frivillige:	  Mette	  Kirkemoe	  Gade	  Jørgensen,	  René	  la	  Cour	  Sell	  
-‐   Renovering	  af	  Dybbølsgade:	  Gunvor	  Auken	  

	  
Bemærk:	  Medlemmer	  hvis	  navn	  står	  først	  ud	  for	  det	  enkelte	  fokusområde	  og	  er	  markeret	  med	  fed	  r	  er	  tovholder	  ift.	  at	  
koordinere	  første	  arbejdsgruppemøde.	  
	  
	  
Pkt.	  10)	  Evt.	  
Der	  efterlyses	  større	  indsigt	  i	  projektet	  Saxogade	  version	  2.0	  samt	  effekten	  af	  projektet	  Vesterbrobyggerne.	  Derfor	  
udsendes	  ansøgningsmateriale	  til	  Turborgfonden	  vdr.	  projektet	  Saxogade	  version	  2.0	  som	  bilag	  4	  til	  referatet	  samt	  
konsulentfirmaet	  MPloys	  evaluering	  af	  Københavns	  Kommunes	  6	  forsøg	  med	  en	  lokalforankret	  beskæftigelsesindsats	  
med	  bilag	  5	  til	  referatet.	  Se:	  Bilag	  4	  -‐	  Saxogade	  version	  2.0	  -‐	  Ansøgning	  til	  Tuborgfonden	  -‐	  Final	  -‐	  R-‐MB	  30.10.2016	  
Bilag	  5:	  Evaluering	  –	  KKs	  Forsøg	  med	  lokalforankret	  beskæftigelsesindsats	  –	  Mploy	  -‐	  R-‐MB	  30.10.2016	  
	  
Der	  afholdes	  Årsmøde	  i	  Settlementets	  Venner	  d.	  Lørdag	  5.	  November	  2016.	  Alle	  bestyrelsesmedlemmer	  opfordres	  til	  
at	  deltage,	  evt.	  kun	  i	  en	  del	  af	  Årsmødet.	  Programmet	  udsendes	  til	  bestyrelsens	  medlemmer	  umiddelbart	  efter	  
bestyrelsesmødet.	  	  
	  
Heidi	  Søren	  ønsker	  at	  trække	  sig	  fra	  Børn	  og	  Unge	  Settlementets	  bestyrelse	  og	  opfordrer	  til	  at	  en	  anden	  fra	  
bestyrelsen	  overtager	  posten.	  Margrethe	  Wivel	  oplyste	  at	  det	  er	  bestyrelsen,	  der	  udpeger	  bestyrelsesmedlemmer	  fra	  
Settlementet	  på	  Vesterbro	  til	  Idrætsfabrikkens	  bestyrelse	  som	  på	  nuværende	  tidspunkt	  er	  besat	  af	  Carsten	  Clausen	  og	  
Peter	  Gorm.	  Dette	  tages	  op	  på	  næste	  bestyrelsesmøde.	  
	  
Næste	  bestyrelsesmøde	  afholdes	  23.	  November	  2016.	  Mødet	  afholdes	  kl	  16.30	  til	  19.30	  på	  2	  sal	  i	  Dybbølsgade	  41,	  
1721	  København	  V	  	  	  
	  
	  
Bilag	  til	  dagsorden	  
Bilag	  1	  -‐	  Referat	  –	  Bestyrelsesmøde	  18.	  August	  2016	  -‐	  BM	  30.10.16	  
Bilag	  2	  -‐	  Strategiplan	  –	  Settlementet	  2016-‐18	  -‐	  1	  Udgave	  -‐	  BM	  30.10.16	  	  
	  
	  
Bilag	  til	  referatet	  
Bilag	  1	  -‐	  Oplæg	  -‐	  René	  la	  Cour	  Sell	  –	  Fonden	  Settlementet	  på	  Vesterbro	  -‐	  R-‐MB	  30.10.2016	  	  
Bilag	  2	  -‐	  Oplæg	  –	  Margrethe	  Wivel	  –	  Fonden	  Settlementet	  på	  Vesterbro	  -‐	  R-‐MB	  30.10.2016	  
Bilag	  3	  -‐	  Oplæg	  –	  Målgrupper	  fremadrettet	  –	  Heidi	  Sørensen	  -‐	  R-‐MB	  30.10.2016	  
Bilag	  4	  -‐	  Saxogade	  version	  2.0	  -‐	  Ansøgning	  til	  Tuborgfonden	  -‐	  Final	  -‐	  R-‐MB	  30.10.2016	  
Bilag	  5	  -‐	  Evaluering	  –	  KKs	  Forsøg	  med	  lokalforankret	  beskæftigelsesindsats	  –	  Mploy	  -‐	  R-‐MB	  30.10.2016	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


