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Referat: Bestyrelsesmøde 
Fonden Settlementet på Vesterbro 

Onsdag den 27. Februar 2019 
Mødet blev afholdt kl. 16.30-19.30  

  Settlementet på Vesterbro, stueetagen, Dybbølsgade 41, 1721 København V 
 

 
 

Mødets deltagere 
Selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer: Nikolaj Nielsen (Fondens Formand), Heidi Sørensen, Trine Faber Velling, Laura Auken 
 
Årsmødevalgte bestyrelsesmedlemmer valgt blandt brugere og frivillige: Verner Hansen (Fondens Næstformand), Robert Fosbo 
 
Årsmødevalgte bestyrelsesmedlemmer valgt blandt medarbejdere: - 
 
Personale: Margrethe Wivel (Fondens Forstander), Katrine Willumsen (Fondens Sekretær)  
 
Afbud: Eva Tetzlaff (Årsmødevalgt bestyrelsesmedlem blandt medarbejdere)  

 
 
 

Dagsorden 
 
Pkt. 1) Godkendelse af dagsorden v. Bestyrelsesformand Nikolaj Nielsen 
Indstilling: Bestyrelsesformanden indstiller, at bestyrelsen godkender dagsordenen 
Beslutning: Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 
 
 
Pkt. 2) Godkendelse af beslutningsreferat: Bestyrelsesmøde 22.11.2018 v. Bestyrelsesformand Nikolaj Nielsen 

o Bilag 1 - Referat - Bestyrelsesmøde 22.11.2018 - Fonden Settlementet på Vesterbro - BM 27.02.2019 
Indstilling: Bestyrelsesformanden indstiller, at bestyrelsen godkender referatet. 
Beslutning: Bestyrelsen godkendte referatet. 
 
 
Pkt. 3) Forstanderens orientering v. Forstander Margrethe Wivel 
Baggrund: Forstanderen orienterer om status organisationens drift og udvikling. Der gives en bred status i og med at bestyrelsen endnu ikke 
har taget stilling til hvilken form forstanderens orientering skal have i 2019.  

o Bilag 2 - Status på fondens drift og udvikling - BM 27.02.2019 
Indstilling: Forstanderen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning samt, på et kommende møde, drøfter hvilken form 
forstanderens orientering skal have i 2019 med afsæt i den nye strategi. 
Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 
 
Pkt. 4) Drøftelse af afsluttende status på Strategi 2016-2018 v. Forstander Margrethe Wivel 
Baggrund: Forstanderen fremlægger afsluttende status på Strategi 2016-2018. 

o Bilag 3 - Afsluttende status på Strategi 2016-2018 - BM 27.02.2019 
Indstilling: Forstanderen indstiller, at bestyrelsen drøfter den afsluttende status.   
Beslutning: Bestyrelsen tog den afsluttede status til efterretning og udtrykte tilfredshed med de opnående resultater.  
 
 
Pkt. 5) Drøftelse af første udkast til Strategi 2019-2023 v. Forstander Margrethe Wivel 
Baggrund: Med afsæt i den reviderede procesplan for udarbejdelse af ny strategi der blev vedtaget på bestyrelsesmødet den 22.11.2018 
fremlægger forstanderen første udkast til Strategi 2019-2023. Strategi 2019-2013 er udarbejdet med afsæt i den vision og de nøglepunkter 
der blev vedtaget på bestyrelsesmødet den 22.11.2018 samt de strategiske pejlemærker der blev vedtaget på bestyrelsesmødet den 
06.11.2018. På bestyrelsesmødet den vedtog bestyrelsen i øvrigt at de skulle præsenteres for en oversigt over Klub & Seniorafdelingens 
indsats og denne baggrund drøfte evt. nye strategiske pejlemærker for afdelingen. Denne oversigt er vedlagt som bilag 5 til punktet.  

o Bilag 4 - Første udkast til Strategi 2019-2023 - 1. Udgave (2019) - BM 27.02.2019 
o Bilag 5 - Status Januar 2019 Klub & Seniorafdelingen - BM 27.02.2019 

Indstilling:  Forstanderen indstiller, at bestyrelsen drøfter det fremlagte udkast med henblik på vedtagelse på bestyrelsesmødet den 
25.03.2019. Herudover at bestyrelsen drøfter fondens must win battles i 2019 og vedtager disse på nærværende bestyrelsesmøde eller på 
bestyrelsesmødet den 25.03.2019 sammen med resten af strategien.  
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Beslutning: Bestyrelsen drøftede det fremlagte udkast og gav forstanderen mandat til at gå videre med arbejdet med afsæt i bestyrelsens 
kommentarer.  
 
 
Pkt. 6) Drøftelse af strategi for Lyngborgen v. bestyrelsens Lyngborg-arbejdsgruppen 
Baggrund: Bestyrelsen nedsatte i forbindelse med bestyrelsesmødet den 22.11.2018 en arbejdsgruppe der skulle forberede drøftelse af 
strategi for Lyngborgen med afsæt i drøftelse af Lyngborgens aktuelle status og relevante fremtidsscenarier. Arbejdsgruppen består af 
Nikolaj Nielsen og Verner Hansen. 

o Bilag 6 - Lyngborgens status og indstilling - BM 27.02.2019 
o Bilag 7 - Notat vdr. økonomi – Lyngborgmøde 17.01.2019 – BM 27.02.2019 

Indstilling:  Arbejdsgruppen indstiller, at bestyrelsen drøfter den fremlagte status (se bilag 6 og 7) samt den fremlagte indstilling (se bilag 6) 
med henblik på vedtagelse. 
Beslutning: Bestyrelsen vedtog at udlejning af Lyngborgen fortsat skal foregå på kommercielle vilkår. Det primære formål med Lyngborgen 
skal således vedblive med at være at skabe et økonomisk overskud til Fondens kerneindsatser og sekundært at fortsætte med at være en 
intern ressource, der kan benyttes cirka en måned om året uden for højsæson, af eksempelvis Gang i Gaden eller Fakhras Kvindeklub, eller til 
arrangementer for frivillige i Settlementet. Bestyrelsen vedtog endvidere at der i løbet af det kommende år skal gøres en indsats for at 
promovere Lyngborgen med henblik på øget udlejning samt det skal afdækkes i hvilket omfang mindre udviklingsprojekter vil kunne højne 
indtjeningen. Arbejdsgruppen, Nikolaj Nielsen og Verner Hansen, fortsætter derfor arbejdet i samarbejde med Lyngborgudvalget. Laura 
Auken understøtter gruppen i forhold til promoveringsopgaven. Arbejdsgruppen holder løbende bestyrelsen orienteret. Endeligt vedtog 
bestyrelsen at den vedtagne strategi skal indarbejdes i den samlede strategi.  
 
 
Pkt. 7) Drøftelse af årshjul for bestyrelsens arbejde v. Bestyrelsesformand Nikolaj Nielsen 
Baggrund: Bestyrelsen vedtog den 06.11.2018 at bestyrelsen fremadrettet skal arbejde med afsæt i et årshjul for på denne måde at kunne 
arbejde proaktivt. Forslag til dette er vedlagt som bilag 6. Bestyrelsen har løbende besluttet at bestyrelsen på senere møder skulle drøfte 
forskellige punkter. Opdateret lister over disse er vedlagt som bilag 7.  

o Bilag 8 - Årshjul for bestyrelsens arbejde 2019 - BM 27.02.2019 
o Bilag 9 - Punkter til kommende bestyrelsesmøder 2019 - BM 27.02.2019 

Indstilling:  Bestyrelsesformanden indstiller, at bestyrelsen drøfter temaerne angivet i forslag til årshjulet for 2019 samt oversigten over 
punkter til kommende møder og vedtager et årshjul for 2019.  
Beslutning: Bestyrelsen vedtog det fremlagte Årshjul for 2019. Endvidere at der også fremadrettet skal udarbejdes årshjul som bestyrelsen 
kan navigere efter. Herudover at bestyrelsen i resten af 2019 vil arbejde med følgende strategiske fokuspunkter og at forstanderen derfor 
bedes holde bestyrelsen særligt orienteret om disse: 
- Fondens økonomi ved hjælp af løbende økonomisk afrapportering i form af regnskaber og delregnskaber 
- Fondens finansieringskilder ved hjælp af skema der anskueliggør indsatser, drift og øvrige ting der skal finansieres samt deres 

finansieringskilder og evt. udløb på disse samt med pipelineoversigt der belyser igangværende tiltag på refinansiering. Skemaet kan 
eventuelt også indeholde vigtige arrangementer og tiltag.  

Endeligt at forstanderen løbende skal invitere relevante medarbejdere til at holde oplæg i forbindelse med bestyrelsens møder.  
 
 
Pkt. 8) Evt. 

- Bestyrelsesmødet den 25.03.2018 forlænges til kl 20.00 grundet mange punkter 
- Alle planlagte møder indkaldes fremadrettet via elektroniske kalenderinvitationer. Alle bedes melde deltagelse/afbud via disse. 

 
 

Bilag til bestyrelsesmødet den 27.02.2019  
o Bilag 1 - Referat - Bestyrelsesmøde 22.11.2018 - Fonden Settlementet på Vesterbro - BM 27.02.2019 
o Bilag 2 - Status på fondens drift og udvikling - BM 27.02.2019 
o Bilag 3 - Afsluttende status på Strategi 2016-2018 - BM 27.02.2019 
o Bilag 4 - Første udkast til Strategi 2019-2023 - 1 Udgave (2019) - BM 27.02.2019 
o Bilag 5 - Status Januar 2019 Klub & Seniorafdelingen - BM 27.02.2019 
o Bilag 6 - Lyngborgens status og indstilling - BM 27.02.2019 
o Bilag 7 - Notat vdr. økonomi - Lyngborgmøde 17.01.2019 - BM 27.02.2019 
o Bilag 8 - Årshjul for bestyrelsens arbejde 2019 - BM 27.02.2019 
o Bilag 9 - Punkter til kommende bestyrelsesmøder 2019 - BM 27.02.2019 
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Kommende bestyrelsesmøder 

- Mandag den 25. Marts 2019: Ordinært bestyrelsesmøde med fokus på Årsregnskab 2018 
Kl 16.30-20.00 – Settlementet på Vesterbro, Dybbølsgade 41, 2. Sal, 1721 København V 
OBS: Med henblik på at give revisionen tilstrækkelig med tid til at udarbejde materiale kan bilagsmateriale udsendes frem til den 
21. Marts 2019. 

 
- Fredag den 10. Maj 2019: Årsmøde 2019 og Forårsfest i Saxogade 

Kl 16.00-22.00 – OBS: Nøjagtigt tidpunkt og sted afventer 
 

- Mandag den 26. August 2019: Ordinært bestyrelsesmøde med fokus på bestyrelsens konstituering og Halvårsregnskab 2019 
Kl 16.30-19.30 – Settlementet på Vesterbro, Dybbølsgade 41, 2. Sal, 1721 København V 

 
- Lørdag den 5. Oktober 2019: Strategimøde med fokus på evaluering, ledelse og strategi for Fonden 

Kl 10-17.00 – Settlementet på Vesterbro, Dybbølsgade 41, 2. Sal, 1721 København V 
 

- Torsdag den 21. November 2019: Ordinært bestyrelsesmøde med fokus på Budget 2020 
Kl 16.30-19.30 – Settlementet på Vesterbro, Dybbølsgade 41, 2. Sal, 1721 København V 

 
 
 

Kommende arrangementer 
- Onsdag den 24. April 2019 kl: Tur til Lyngborgen for bestyrelsens medlemmer. Fælles transport med afgang fra Dybbølsgade 41 kl. 

15 og forventet hjemkomst kl 20.00.   
 
 
 
 


