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Referat:	  Strategimøde	  
Fonden	  Settlementet	  på	  Vesterbro	  

Lørdag	  den	  23.	  September	  2017	  
Mødet	  blev	  afholdt	  kl.	  9.45-‐18.00	  –	  Settlementet	  på	  Vesterbro,	  2.	  Sal,	  Dybbølsgade	  41,	  1721	  København	  V	  

	  
	  

Mødets	  deltagere	  
	  

Selvsupplerende	  bestyrelsesmedlemmer:	  René	  la	  Cour	  Sell	  (Fondens	  Bestyrelsesformand),	  Trine	  Faber	  Velling,	  Heidi	  Sørensen,	  Nikolaj	  
Nielsen	  	  
	  
Årsmødevalgte	  bestyrelsesmedlemmer	  valgt	  blandt	  brugere	  og	  frivillige:	  Anne	  Dahl	  Pedersen,	  Verner	  Hansen	  (Fondens	  
Næstformand)	  
	  
Årsmødevalgte	  bestyrelsesmedlemmer	  valgt	  blandt	  medarbejdere:	  Julie	  Takla	  Helsted	  (Valgt	  som	  suppleant	  blandt	  fondens	  
medarbejdere	  og	  indsuppleret	  per	  23.09.2017	  for	  Tine	  Ziegler).	  	  
	  
Afbud:	  Gunvor	  Auken	  (Selvsupplerende	  bestyrelsesmedlem),	  Malene	  Meisner	  (Årsmødevalgt	  bestyrelsesmedlem	  valgt	  blandt	  
medarbejdere)	  
	  
Personale:	  Margrethe	  Wivel	  (Fondens	  Forstander),	  Katrine	  Willumsen	  (Fondens	  Sekretær)	  
	  
	  
	  

Dagsorden	  
	  
	  
Kl.	  10.00-‐10.15:	  Mødets	  første	  del:	  Formalia	  
	  
Pkt.	  1)	  Godkendelse	  af	  Julie	  Takla	  Helsteds	  deltagelse	  i	  strategimødet	  
Baggrund:	  I	  forbindelse	  med	  Tine	  Zieglers	  barselsorlov	  vil	  Julie	  Takla	  Helsted	  blive	  suppleret	  ind	  i	  bestyrelsen.	  For	  at	  sikre	  en	  smidig	  
overgang	  indstilles	  det	  at	  Julie	  deltager	  i	  strategimødet.	  	  
Indstilling:	  Forstanderen	  indstiller	  at	  bestyrelsen	  godkender	  at	  Julie	  Takla	  Helsted	  deltager	  i	  strategimødet.	  
Beslutning:	  Punktet	  frafaldes	  da	  Tine	  Ziegler	  (Årsmødevalgt	  bestyrelsesmedlem	  valgt	  blandt	  medarbejdere)	  grundet	  graviditetsgener	  
har	  trukket	  sig	  fra	  sin	  bestyrelsespost	  per	  23.09.2017.	  Julie	  Takla	  Helsted	  (Valgt	  som	  suppleant	  blandt	  fondens	  medarbejdere)	  
indtræder	  derfor	  i	  bestyrelsen	  per	  23.09.2017.	  

	  
Pkt.	  2)	  Godkendelse	  af	  dagsorden	  
Indstilling:	  Bestyrelsesformanden	  indstiller	  at	  bestyrelsen	  godkender	  dagsordenen.	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  godkendte	  dagsorden	  og	  udpegende	  bestyrelsesformand	  René	  la	  Cour	  Sell	  som	  ordstyre	  samt	  
bestyrelsessekretær	  Katrine	  Willumsen	  som	  referent	  til	  mødets	  pkt.	  1-‐6	  og	  bestyrelsesmedlem	  Heidi	  Sørensen	  som	  referat	  til	  
mødets	  pkt.	  7-‐10.	  
	  
Pkt.	  3)	  Godkendelse	  af	  beslutningsreferat:	  Bestyrelsesmøde	  22.09.2017	  	  

o   Bilag	  1	  -‐	  Referat	  -‐	  Bestyrelsesmøde	  22.09.2017-‐	  BM	  23.09.2017	  
Indstilling:	  Bestyrelsesformanden	  indstiller	  at	  bestyrelsen	  godkender	  referatet.	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  godkendte	  referatet.	  	  
	  
	  
Kl.	  10.15-‐11.00:	  Mødets	  anden	  del:	  Lyngborgen	  	  
	  
Pkt.	  4)	  Beslutning	  vdr.	  fondens	  fremtidige	  ejerskab	  af	  Lyngborgen	  v.	  bestyrelsesformand	  René	  la	  Cour	  Sell	  og	  forstander	  Margrethe	  
Wivel	  

o   Bilag	  2	  -‐	  Orientering	  om	  udstykning	  af	  Lyngborgen	  samt	  scenarier	  for	  nedbringelse	  af	  gæld	  -‐	  BM	  23.09.2017	  
Baggrund:	  På	  baggrund	  af	  bestyrelsens	  beslutning	  til	  pkt.	  3	  på	  bestyrelsesmødet	  d.	  02.02.2017	  fremlægger	  administrationen	  
undersøgte	  tiltag	  for	  nedbringelse	  af	  fondens	  gæld	  i	  relation	  til	  fondens	  fremtidige	  ejerskab	  af	  Lyngborgen.	  	  
Indstilling:	  Bestyrelsesformanden	  og	  forstanderen	  indstiller	  at	  bestyrelsen	  tager	  orienteringen	  til	  efterretning	  samt	  bemyndiger	  
administrationen	  til	  at	  igangsætte	  ét	  af	  de	  tre	  fremlagte	  tiltag:	  

-‐   Tiltag	  1:	  Lyngborgen	  frasælges	  via	  en	  partnerskabsaftale,	  hvor	  Settlementets	  ejerandel	  reduceres	  til	  maksimalt	  20	  %	  
-‐   Tiltag	  2:	  Lyngborgen	  beholdes	  som	  en	  del	  af	  Settlementet	  på	  Vesterbro	  og	  drives	  kommercielt	  og/eller	  socialøkonomisk	  	  	  
-‐   Tiltag	  3:	  Lyngborgen	  sælges	  i	  fri	  handel	  	  

Beslutning:	  Bestyrelsen	  forkastede	  tiltag	  1	  det	  dette	  ikke	  skønnes	  realistisk	  at	  gennemføre.	  4	  bestyrelsesmedlemmer	  stemte	  for	  
tiltag	  3	  (Julie	  Takla	  Helsted,	  Nikolaj	  Nielsen,	  Heidi	  Sørensen,	  Trine	  Faber	  Velling)	  og	  3	  stemte	  imod	  (Verner	  Hansen,	  Anne	  Dahl	  
Pedersen,	  René	  la	  Cour	  Sell).	  Der	  kunne	  således	  ikke	  opnås	  2/3	  dels	  flertal	  for	  tiltag	  3.	  Bestyrelsen	  besluttede	  på	  denne	  baggrund	  at	  
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arbejde	  videre	  med	  tiltag	  2	  og	  nedsatte	  en	  arbejdsgruppe	  med	  ansvar	  for	  udarbejdelse	  af	  revideret	  formål	  for	  Lyngborgen	  samt	  en	  
forretningsplan	  der	  fremadrettet	  vil	  sikre	  at	  Lyngborgen	  understøtter	  fondens	  mission.	  I	  arbejdsgruppen	  indgår	  René	  la	  Cour	  Sell	  og	  
Verner	  Hansen.	  Julie	  Takla	  Helsted,	  Nikolaj	  Nielsen,	  Heidi	  Sørensen,	  Trine	  Faber	  Velling	  ønskede	  at	  få	  ført	  til	  referat,	  at	  de	  er	  stærkt	  
bekymrede	  for,	  at	  der	  med	  tiltag	  2	  ikke	  tages	  det	  nødvendige	  ansvar	  for	  fondens	  økonomiske	  udfordringer.	  For	  det	  først	  fordi,	  at	  det	  
er	  usikkert,	  om	  det	  igangværende	  delvise	  salg	  indbringer	  den	  nødvendige	  kapital	  på	  4,4	  mio.	  (jf.	  bestyrelsesmøde	  02.02.2017).	  For	  
det	  andet	  fordi,	  at	  det	  er	  usikkert,	  hvad	  Lyngborgen	  kan	  indbringe	  økonomisk	  som	  kommerciel	  og/eller	  socialøkonomisk	  forretning	  
og	  om	  denne	  forretning	  kan	  udvikles	  og	  drives	  (bl.a.	  fordi,	  at	  forstanderen	  finder	  det	  urealistisk	  at	  løfte	  opgaven	  i	  den	  nære	  fremtid).	  
	  
Pkt.	  5	  Status	  og	  drøftelse	  af	  strategi	  forstander	  Margrethe	  Wivel	  

o   Bilag	  3	  -‐	  Status	  på	  strategi	  2016-‐2018	  -‐	  BM	  23.09.2017	  
Baggrund:	  I	  henhold	  til	  §20	  i	  fondens	  forretningsorden	  skal	  bestyrelsen	  drøfte	  fondens	  strategi	  i	  forbindelse	  med	  strategimødet.	  
Som	  afsæt	  for	  bestyrelsens	  drøftelse	  orienterer	  forstanderen	  om	  status	  på	  Strategiplan	  2016-‐2018	  som	  bestyrelsen	  vedtog	  d.	  
30.10.2016.	  	  
Indstilling:	  Forstanderen	  indstiller	  at	  bestyrelsen	  tager	  orienteringen	  til	  efterretning	  samt	  drøfter	  behov	  for	  eventuelle	  justeringer	  
der	  indarbejdes	  i	  fremtidig	  strategiplan.	  	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  tog	  orienteringen	  til	  efterretning	  og	  kom	  med	  en	  række	  forslag	  til	  justeringer	  i	  det	  fremadrettede	  arbejde.	  	  
	  
	  
13.15-‐15.15:	  Mødets	  fjerde	  del:	  Vision	  2019-‐2021	  
	  
Pkt.	  6)	  Udarbejdelse	  af	  Vision	  2019-‐2021	  v.	  Bestyrelsesformand	  René	  la	  Cour	  Sell	  og	  bestyrelsesmedlem	  Trine	  Faber	  Velling	  	  

o   Bilag	  4	  -‐	  Settlementets	  why,	  mission	  og	  vision	  2016-‐2018	  -‐	  BM	  23.09.2017	  
o   Bilag	  5	  -‐	  Forslag	  til	  kørerplan	  for	  udarbejdelse	  af	  vision	  2019-‐2021	  -‐	  BM	  23.09.2017	  

Baggrund:	  Der	  skal	  udarbejdes	  en	  vision	  for	  2019-‐2021	  der	  kan	  erstatte	  vision	  2016-‐2018	  når	  denne	  udløber.	  For	  at	  sikre	  
bestyrelsens	  såvel	  som	  resten	  af	  organisationen	  inddragelse	  påbegyndes	  processen	  ved	  strategimøde	  2017.	  	  
Indstilling:	  Det	  indstilles	  at	  bestyrelsen	  godkender	  kørerplan	  for	  udarbejdelse	  af	  vision	  2019-‐2021	  samt	  nedsætter	  en	  arbejdsgruppe	  
der	  i	  samarbejde	  med	  forstanderen	  varetager	  den	  videre	  proces.	  Herudover	  at	  bestyrelsen,	  med	  afsæt	  i	  tideligere	  vedtaget	  why,	  
mission	  og	  vision	  drøfter	  relevante	  hovedtræk	  til	  en	  kernefortælling	  for	  Settlementet	  på	  Vesterbro	  som	  vision	  2019-‐2021	  kan	  
udarbejdes	  på	  baggrund	  af.	  	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  vedtog	  kørerplan	  for	  udarbejdelse	  af	  ny	  vision	  og	  nedsatte	  en	  arbejdsgruppe	  bestående	  af	  Trine	  Faber	  
Velling,	  Julie	  Takla	  Helsted,	  Nikolaj	  Nielsen	  samt	  Margrethe	  Wivel	  og	  Katrine	  Willumsen.	  	  
	  
	  
Fondens	  forstander	  samt	  administrative	  personale	  deltog	  ikke	  i	  det	  resterende	  møde.	  
	  
	  
15.30-‐16.00:	  Mødets	  femte	  del:	  Evaluering	  af	  fondens	  forstander	  	  	  
	  
Pkt.	  7)	  Bestyrelsens	  evaluering	  af	  forstanderen	  v.	  bestyrelsesformand	  René	  la	  Cour	  Sell	  

o   Bilag	  6	  -‐	  Oplæg	  til	  temaer	  for	  bestyrelsens	  evaluering	  af	  forstanderen	  -‐	  BM	  23.09.2017	  
Baggrund:	  I	  henhold	  til	  §20	  i	  fondens	  forretningsorden	  skal	  bestyrelsen	  evaluerer	  forstanderens	  arbejde	  siden	  seneste	  strategimøde.	  	  	  
Indstilling:	  Bestyrelsesformanden	  indstiller	  at	  bestyrelsen	  evaluerer	  forstanderens	  indsats	  formidles	  til	  forstanderen.	  	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  evaluerede	  forstanderens	  indsats	  og	  besluttede,	  at	  bestyrelsesformanden	  viderebringer	  input	  og	  drøfter	  
disse	  med	  hende.	  Bestyrelsen	  udtrykker	  overordnet	  den	  største	  respekt	  for	  og	  anerkendelse	  af	  forstanderens	  indsats.	  
	  
	  
16.00-‐17.00	  Mødets	  fjerde	  del:	  Evaluering	  af	  bestyrelsens	  indsats	  i	  henhold	  til	  anbefalinger	  til	  god	  fondsledelse	  
	  
Pkt.	  8.1)	  Stillingtagen	  til	  hvorvidt	  fonden	  overholder	  anbefalingerne	  for	  god	  fondsledelse	  v.	  Bestyrelsesmedlem	  Nikolaj	  Nielsen	  

o   Bilag	  7	  -‐	  Lovpligtig	  redegørelse	  for	  god	  fondsledelse,	  jf.	  årsregnskabslovens	  §	  77	  a	  –	  2016	  -‐	  BM	  23.09.2017	  
Baggrund:	  I	  henhold	  til	  fondens	  forretningsorden	  §20	  skal	  bestyrelsen	  i	  forbindelse	  med	  strategimødet	  tage	  stilling	  til	  hvorvidt	  
fonden	  overholder	  anbefalingerne	  for	  god	  fondsledelse	  i	  relation	  til	  årsregnskabslovens	  §	  77	  a,	  der	  forpligtiger	  fonde,	  som	  er	  
omfattet	  af	  lov	  om	  erhvervsdrivende	  fonde,	  at	  medtage	  bestyrelsens	  redegørelse	  for	  god	  fondsledelse,	  jf.	  §	  60	  i	  lov	  om	  
erhvervsdrivende	  fonde,	  i	  ledelsesberetningen	  i	  forbindelse	  med	  fondens	  årsberetning.	    
Indstilling:	  Det	  indstilles	  at	  den	  fremlagte	  redegørelse	  tages	  til	  efterretning.	  	  
Beslutning:	  Bestyrelsen	  konkluderede	  at	  retningslinjer	  for	  god	  fondsledelse	  efterleves.	  Bestyrelsen	  beslutter	  at	  udvide	  information	  
om	  bestyrelsen	  på	  fondens	  hjemmeside,	  i	  henhold	  til	  anbefalinger	  for	  god	  fondsledelse	  pkt.	  2.3.4.	  	  
	  
Pkt.	  8.2)	  Overordnet	  evaluring	  af	  bestyrelsens	  indsats	  siden	  sidste	  strategimøde	  v.	  bestyrelsesformand	  René	  la	  Cour	  Sell	  

o   Bilag	  8	  -‐	  Oplæg	  til	  temaer	  for	  bestyrelsens	  selvevaluering	  -‐	  BM	  23.09.2017	  
Baggrund:	  I	  henhold	  til	  fondens	  forretningsorden	  §20	  skal	  bestyrelsen	  i	  forbindelse	  med	  strategimødet	  evaluere	  bestyrelsens	  
arbejde	  siden	  seneste	  strategimøde.	  	  
Indstilling:	  Bestyrelsesformanden	  indstiller	  at	  bestyrelsen	  evaluerer	  egen	  indsats	  og	  ved	  behov	  igangsætter	  tiltag	  der	  styrke	  
bestyrelsens	  fremtidige	  indsats.	  	  
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Beslutning:	  Bestyrelsen	  drøftede	  egen	  indsats	  og	  besluttede,	  at	  få	  nyt	  selvsupplerende	  medlem	  med	  økonomiske	  kompetencer	  ind.	  	  
Bestyrelsesmedlemmer	  sender	  forslag	  til	  formanden.	  Bestyrelsen	  bestræber	  sig	  på	  at	  fortsætte	  det	  gode	  samarbejde	  med	  ledelsen	  
og	  udtrykker	  i	  særlig	  grad	  tilfredshed	  med	  den	  økonomiske	  ledelse	  af	  fonden.	  	  
	  
	  
	  
17.00-‐17.45	  Mødets	  femte	  del:	  Evaluering	  af	  bestyrelsens	  indsats	  ift.	  øvrige	  områder	  

	  
Pkt.	  9.1)	  Evaluering	  af	  Settlementet	  på	  Vesterbros	  demokrati	  med	  fokus	  på	  bestyrelsens	  inddragelse	  af	  frivillige	  og	  brugere	  v.	  
bestyrelsesmedlem	  Heidi	  Sørensen	  
Baggrund:	  Der	  er	  ingen	  frivillige/brugere,	  der	  stillede	  op	  til	  bestyrelsen	  ved	  Årsmøde	  2017.	  Det	  er	  et	  problem	  for	  Settlementet	  på	  
Vesterbro	  som	  demokratisk	  organisation	  og	  forringer	  frivillige/brugers	  indflydelse.	  Dette	  bør	  bestyrelse	  tage	  alvorligt	  og	  forholde	  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:	  Bestyrelsen	  mener,	  at	  det	  er	  vigtigt,	  at	  der	  er	  frivillige	  og	  brugere,	  der	  stiller	  op	  til	  bestyrelsen.	  Det	  besluttes,	  at	  plan	  for	  
valg	  til	  næstkommende	  Årsmøde	  sættes	  på	  bestyrelsesmøde	  i	  starten	  af	  2018.	  
	  
Pkt.	  9.2)	  Evaluering	  af	  bestyrelsens	  arbejdsgrupper	  v.	  bestyrelsesformand	  René	  la	  Cour	  Sell	  

o   Bilag	  9	  -‐	  Bestyrelsens	  arbejdsgrupper	  2016-‐2017	  -‐	  Fonden	  Settlementet	  -‐	  BM	  23.09.2017	  
Baggrund:	  Bestyrelsens	  medlemmer	  har	  det	  forgange	  år	  arbejdet	  i	  forskellige	  arbejdsgrupper.	  Evalueringen	  tager	  afsæt	  i	  den	  
skriftlige	  fremlæggelse	  af	  arbejdsgrupperne	  status	  som	  arbejdsgrupperne	  har	  udsendt.	  	  
Indstilling:	  Bestyrelsesformanden	  indstiller	  at	  arbejdsgruppernes	  status	  tages	  til	  efterretning	  og	  bruges	  som	  afsæt	  for	  evaluering	  af	  
de	  enkelte	  gruppers	  indsats	  samt	  arbejdsgruppemodellen	  samt	  evt.	  nedsættelse	  af	  nye	  arbejdsgrupper.	  	  
Beslutning:	  Der	  arbejdes	  videre	  i	  de	  arbejdsgrupper,	  der	  er	  aktive:	  Fortalervirksomhed	  og	  formålsparagraf.	  Der	  nedsættes	  to	  nye	  
arbejdsgrupper:	  Lyngborgen	  (René	  la	  Cour	  Sell	  og	  Verner	  Hansen),	  Vision	  2019	  (Trine	  Faber	  Velling,	  Julie	  Takla	  Helsted,	  Nikolaj	  
Nielsen).	  	  
	  
Pkt.	  10)	  Evt.	  	  
Bestyrelsen	  ønsker	  at	  holde	  Strategimøde	  på	  Lyngborgen	  til	  næste	  år.	  
	  
	  
	  
	  

Bilag	  udsendt	  med	  dagsordenen	  
	  

o   Bilag	  1	  -‐	  Referat	  -‐	  Bestyrelsesmøde	  22.09.2017-‐	  BM	  23.09.2017	  
o   Bilag	  2	  -‐	  Orientering	  om	  udstykning	  af	  Lyngborgen	  samt	  scenarier	  for	  nedbringelse	  af	  gæld	  -‐	  BM	  23.09.2017	  
o   Bilag	  3	  -‐	  Status	  på	  strategi	  2016-‐2018	  -‐	  BM	  23.09.2017	  
o   Bilag	  4	  -‐	  Settlementets	  why,	  mission	  og	  vision	  2016-‐2018	  -‐	  BM	  23.09.2017	  
o   Bilag	  5	  -‐	  Forslag	  til	  kørerplan	  for	  udarbejdelse	  af	  vision	  2019-‐2021	  -‐	  BM	  23.09.2017	  
o   Bilag	  6	  -‐	  Oplæg	  til	  temaer	  for	  bestyrelsens	  evaluering	  af	  forstanderen	  -‐	  BM	  23.09.2017	  
o   Bilag	  7	  -‐	  Lovpligtig	  redegørelse	  for	  god	  fondsledelse,	  jf.	  årsregnskabslovens	  §	  77	  a	  -‐	  2016	  -‐	  BM	  23.09.2017	  
o   Bilag	  8	  -‐	  Oplæg	  til	  temaer	  for	  bestyrelsens	  selvevaluering	  -‐	  BM	  23.09.2017	  
o   Bilag	  9	  -‐	  Bestyrelsens	  arbejdsgrupper	  2016-‐2017	  -‐	  Fonden	  Settlementet	  -‐	  BM	  23.09.2017	  
	  

	  
Kommende	  bestyrelsesmøder:	  Efterår	  2017	  -‐	  Forår	  2018	  

27.11.2017	  kl	  16.30-‐19.30:	  Ordinært	  bestyrelsesmøde	  med	  fokus	  på	  budget	  2019	  
08.02.2018	  kl	  16.30-‐19.30:	  Ordinært	  bestyrelsesmøde	  med	  fokus	  på	  udfordringer	  og	  strategi	  for	  2018	  

04.04.2018	  kl	  16.30-‐19.30:	  Ordinært	  bestyrelsesmøde	  med	  fokus	  på	  Årsregnskab	  2017	  
30.05.2018:	  Årsmøde	  2018	  -‐	  NB:	  Nødagtig	  tidsramme	  samt	  sted	  afventer	  

	  


