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Referat:	  Årsmøde	  2017	  
Fonden	  Settlementet	  på	  Vesterbro	  

Torsdag	  den	  8.	  Juni	  2017	  
Mødet	  blev	  afholdt	  kl.	  16.30-‐20.00	  –	  U-‐Kirke,	  Litauns	  Plads,	  Dannebrogsgade	  53,	  1660	  København	  V	  

	  
	  
	  

Mødets	  deltagere	  
	  

Selvsupplerende	  bestyrelsesmedlemmer:	  René	  la	  Cour	  Sell	  (Fondens	  Bestyrelsesformand),	  Trine	  Faber	  Velling,	  Heidi	  Sørensen,	  Nikolaj	  Nielsen,	  Finn	  
Kenneth	  Hansen	  
	  	  
Årsmødevalgte	  bestyrelsesmedlemmer	  valgt	  blandt	  brugere	  og	  frivillige:	  Anne	  Dahl	  Pedersen,	  Verner	  Hansen	  (Fondens	  Næstformand)	  
	  
Årsmødevalgte	  bestyrelsesmedlemmer	  valgt	  blandt	  medarbejdere:	  Malene	  Meisner,	  Tine	  Ziegler	  
	  
Afbud:	  Mette	  Kirkemoe	  Gade	  Jørgensen	  (Årsmødevalgt	  bestyrelsesmedlem	  valgt	  blandt	  brugere	  og	  frivillige),	  	  
Gunvor	  Auken	  (Selvsupplerende	  bestyrelsesmedlem)	  
	  
I	  øvrigt:	  Margrethe	  Wivel	  (Fondens	  Forstander)	  samt	  fondens	  øvrige	  medarbejdere	  og	  fondens	  brugere	  og	  frivillige	  	  
	  

	  
Dagsorden	  

	  
Pkt.	  1)	  Velkommen	  og	  tak	  for	  året	  der	  gik	  v.	  Bestyrelsesformand	  René	  la	  Cour	  Sell	  
	  
Pkt.	  2)	  Fokusområder	  og	  udfordringer	  i	  2017	  v.	  Forstander	  Margrete	  Wivel	  
	  
Pkt.	  3)	  Valg	  af	  til	  Settlementets	  Fondsbestyrelse	  v.	  Bestyrelsesmedlem	  Heidi	  Sørensen	  
I	  henhold	  til	  Fondens	  vedtægter	  præsenterede	  bestyrelsesmedlem	  Heidi	  Sørensen	  bestyrelsens	  selvsupplerende	  medlemmer:	  

-   René	  la	  Cour	  Sell	  med	  en	  valgperiode	  på	  6	  år	  gældende	  fra	  d.	  09.06.2016	  
-   Heidi	  Sørensen	  med	  en	  valgperiode	  på	  6	  år	  gældende	  fra	  d.	  09.06.2016	  
-   Nikolaj	  Nielsen	  med	  en	  valgperiode	  på	  6	  år	  gældende	  fra	  d.	  09.06.2016	  
-   Gunvor	  Auken	  med	  en	  valgperiode	  på	  4	  år	  gældende	  fra	  d.	  09.06.2016	  
-   Trine	  Faber	  Velling	  med	  en	  valgperiode	  på	  4	  år	  gældende	  fra	  d.	  18.08.2016	  

	  
Bestyrelsesformand	  René	  la	  Cour	  Sell	  oplyste	  at	  selvsupplerende	  bestyrelsesmedlem	  Finn	  Kenneth	  Hansen	  udtræder	  af	  bestyrelsen	  med	  virkning	  fra	  
Årsmøde	  2017	  og	  at	  den	  vakante	  plads	  blandt	  de	  selvsupplerende	  medlemmer	  vil	  blive	  udfyldt	  i	  løbet	  det	  kommende	  år.	  René	  la	  Cour	  Sell	  takkede	  på	  
vegne	  af	  Fonden	  Finn	  Kenneth	  Hansen	  for	  mange	  års	  indsats.	  	  
	  
I	  henhold	  til	  Fondens	  vedtægter	  præsenterede	  bestyrelsesmedlem	  Heidi	  Sørensen	  bestyrelsens	  siddende	  medlemmer	  valgt	  blandt	  fondens	  brugere	  og	  
frivillige:	  

-   Anne	  Dahl	  Pedersen,	  valgt	  som	  bestyrelsesmedlem	  blandt	  Fondens	  frivillige	  og	  brugere	  for	  2	  år	  fra	  d.	  09.06.2016	  
-   Verner	  Hansen,	  valgt	  som	  bestyrelsesmedlem	  blandt	  Fondens	  frivillige	  og	  brugere	  for	  2	  år	  fra	  d.	  09.06.2016	  

	  
De	  var	  kandidater	  til	  valg	  blandt	  fondens	  brugere	  og	  frivillige,	  man	  da	  disse	  kandidater	  ikke	  havde	  meldelt	  deres	  kandidatur	  rettidigt	  blev	  der	  ikke	  
afholdt	  valg,	  i	  henhold	  til	  fondens	  vedtægter.	  	  	  	  	  
	  
I	  henhold	  til	  Fondens	  vedtægter	  præsenterede	  bestyrelsesmedlem	  Heidi	  Sørensen	  bestyrelsens	  siddende	  medlemmer	  valgt	  blandt	  fondens	  
medarbejdere:	  

-   Tine	  Ziegler,	  valgt	  som	  bestyrelsesmedlem	  blandt	  Fondens	  medarbejdere	  for	  2	  år	  fra	  d.	  09.06.2016	  
	  
I	  henhold	  til	  Fondens	  vedtægter	  valgte	  Årsmødet	  følgende	  medlemmer	  blandt	  Fondens	  medarbejde:	  

-   Malene	  Meisner,	  valgt	  som	  bestyrelsesmedlem	  blandt	  Fondens	  medarbejdere	  for	  2	  år	  fra	  d.	  08.06.2017	  
-   Julie	  Takla	  Helsted,	  valgt	  som	  suppleant	  blandt	  Fondens	  medarbejdere	  for	  1	  år	  fra	  d.	  08.06.2017	  

	  
	  
Pkt.	  4)	  Oplæg	  om	  mødet	  mellem	  borger	  og	  sagsbehandler	  i	  Jobcentret	  v.	  Lektor,	  Dorte	  Caswell,	  Institut	  for	  Sociologi	  og	  Socialt	  Arbejde,	  Aalborg	  
Universitet	  
	  
Pkt.	  5)	  Debat	  om	  perspektiver,	  prioriteringer	  og	  potentialer	  for	  beskæftigelsesindsatsen	  i	  Københavns	  Kommune	  for	  udsatte	  borgere	  med	  
københavnske	  borgmesterkandidater	  
	  
	  

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

	  


