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Referat: Strategimøde 2019 
Fonden Settlementet på Vesterbro 

Afholdt: 
Fredag den 11. Oktober 2019 Kl. 09.00-16.15  

Dybbølsgade 41, 1721 København V 
 
 

Mødets deltagere 
 
Bestyrelsesmedlemmer: Nikolaj Nielsen, Heidi Sørensen, Trine Faber Velling, Laura Auken, Verner Hansen, Eva Tetzlaff 

Afbud: Robert Fosbo  

Personale: Vibeke Vinther (Fondens Forstander), Anja Kure (Forretningsudvikler i Saxogade) (Deltog under pkt. 1-4), 
Katrine Willumsen (Fondens bestyrelsessekretær)   

Øvrige deltagere: Randi Tang Nielsen, Direktør i DankBar (Deltog under pkt. 3) 
 
Fra punkt 9 var var det alene medlemmer af fondsbestyrelsen der deltog i mødet.  

 

Bilag til referatet 

- Bilag 1 - Analyse og bud på 6 Mål 2020 - RBM 11.10.2019 
 
 

Formalia og velkomst 

Kl 09.00-09.15 

Pkt. 1) Velkommen og godkendelse af dagsorden v. Bestyrelsesformand Nikolaj Nielsen 

Formål Beslutning 
Emne og form Bestyrelsesformanden rammesætter årets Strategimøde med afsæt i godkendelse af den 

udsendte dagsorden. 
Bilag - 
Indstilling Bestyrelsesformanden indstiller, at bestyrelsen godkender dagsordenen. 
Beslutning Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 

Pkt. 2) Godkendelse af referat: Bestyrelsesmøde den 11.09.2019 v. Bestyrelsesformand Nikolaj Nielsen 
Formål Beslutning 
Emne og form Bestyrelsesformanden sikrer at der er enighed om beslutninger vedtaget på sidst afholdte 

bestyrelsesmøde. 
Bilag - Bilag 1 - Referat - Bestyrelsesmøde 11.09.2019 - BM 11.10.2019 
Indstilling Bestyrelsesformanden indstiller, at bestyrelsen godkender referatet. 
Beslutning Bestyrelsen bekræftede godkendelsen af referatet. 
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Strategimødets 1. Hovedtema: Fonden Settlementet på Vesterbros socialøkonomiske indsats 
 

Pkt. 3) Oplæg om socialøkonomi v. Randi Tang Nielsen, Direktør i DankBar 

Formål Inspiration 
Emne og form Randi Tang Nielsen, Direktør for den socialøkonomiske virksomhed, DankBar, holder oplæg for 

bestyrelsen med afsæt i egne praksiserfaringer. DankBar er en socialøkonomisk virksomhed i 
Trekroner der arbejder med psykisk sårbare børn og unge, blandt andet gennem drift af café og 
butik. Randi Tang Nielsen vil holde oplæg om Dankbar med fokus på: 

o Målgruppe, formål og vision 
o Kundetilfredshed og forretningsmodel 

Herudover vil Randi Tang Nielsen dele sin oplevelse af Café Sonja og Saxogade med fokus på 
muligheder for udvikling. 

Bilag - 
Indstilling Bestyrelsesformanden indstiller, at bestyrelsen medtager oplæggets pointer i drøftelsen under 

punkt 5. 
Beslutning - 

Pkt. 4) Oplæg om Saxogades socialøkonomiske indsats v. Anja Kure, Forretningsudvikler i Saxogade 
Formål Orientering og afklaring 
Emne og form Anja Kure, Fondens forretningsudvikler i Saxogade, holder oplæg med fokus på erfaringer fra 

årene med Tuborgmidler og Projekt Trædesten, herunder: 
• Økonomiske nøgletal 
• Kundegrundlag og kundetilfredshed 
• Samspillet mellem beskæftigelsesindsats og kommercielt salg 

Herudover præsenterer Anja Kure præsentere bud på vejen frem for Saxogade 2020 i tråd med 
Fondens værdier og formål. Oplægget vil vare cirka 35 minutter, herefter er der afsat 25 
minutter til afklarende spørgsmål og svar. 

Bilag - Bilag 2 - Orientering om Saxogadeindsatsen - Oktober 2019 - BM 11.10.2019 
Indstilling Forstanderen indstiller, at bestyrelsen medtager oplæggets pointer i drøftelsen under punkt 5. 
Beslutning - 

KL 11.30-12.15 

Pkt. 5) Drøftelse af overordnede rammer og principper for Fondens fremtidige socialøkonomiske 
indsats v. Formand Nikolaj Nielsen  

Formål Drøftelse og beslutning 
Emne og form Bestyrelsen drøfter, på baggrund af Strategimødets to oplæg, de erfaringer, principper og 

anbefalinger der gjorde størst indtryk. Efterfølgende besluttedes hvilke overordnede rammer 
og principper forstanderen og sekretariatet skal gå videre med i budgetlægning 2020 og 
fremtidig planlægning af indsats.   

Bilag - 
Indstilling Forstanderen indstiller, at bestyrelsen drøfter og beslutter overordnede rammer og principper 

for Fondens fremtidige socialøkonomiske indsats samt budgetlægning 2020. 
Beslutning Bestyrelsen anerkendte det store stykke arbejde, der er udført de senere år med udviklingen af 

Saxogade som en socialhandelsgade på Vesterbro. Bestyrelsen besluttede følgende 
overordnede og principper for Fondens fremtidige socialøkonomiske indsats samt 
budgetlægning 2020:  

- Den eksisterende model for Saxogade fastholdes, der bygges videre på det 
udviklingsarbejde Projekt Trædesten har afstedkommet samt de sidste års 
forretningsudvikling. Derudover: 

- Fokus på mulige salg af serviceydelser – ”bagdørssalg” – til fortsat vækst – herunder 
eventuelle vidensprodukter 

- Den frivillige indsats skal styrkes og blandt andet sikre flere events 
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- Systematisk træning af Saxogades medarbejdere, frivillige og praktikanter for at sikre 
profil 

- Fokus på identitet og profil – parallelt med el. koordineret med øvrige tiltag i 
Settlementet 

 
Endvidere besluttede bestyrelsen at de øvrige afdelingers indsatser skal præsenteres og drøftes 
på lignende vis som under de forrige punkter, på kommende møder.   

 
 

Strategimødets 2. Hovedtema: Fonden Settlementet på Vesterbros strategiske pejlemærker 
 

Pkt. 6) Oplæg om vurdering og revurdering af Fondens strategiske pejlemærker v. Forstander Vibeke 
Vinther 

Formål Orientering 
Emne og form Vibeke Vinther giver efter sine 2 første måneder som Fondens forstander sin første analyse af 

Fondens styrker, svagheder, muligheder og udfordringer på baggrund af den gennemførte 
SWOT-Analyse. Efterfølgende præsenteres et bud på strategiske Mål 2020. Dette gøres med 
henblik på at give bestyrelsen et fælles udgangspunkt for drøftelse af punkt 6 og 7.   

Bilag Bilag til referatet: 
- Bilag 1 - Analyse og bud på strategiske pejlemærker - RBM 11.10.2019 

Indstilling Forstanderen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringens pointer med drøftelsen af punkt 6 
og 7.   

Beslutning - 

Pkt. 7) Drøftelse af Fondens strategiske pejlemærker for 2020 v. Forstander Vibeke Vinther 

Formål Drøftelse og beslutning 
Emne og form Med afsæt i mødets tre forudgående oplæg, samt bestyrelsens erfaringer, drøfter bestyrelsen 

en revurdering af de strategiske pejlemærker og den foreslåede proces. 
Bilag - 
Indstilling Forstanderen indstiller, at bestyrelsen drøfter og beslutter Mål  for 2020. 
Beslutning Bestyrelsen besluttede at Fondens Mål for 2020 skal være de 6 Mål som Vibeke Vinther 

fremlagde under punkt 6. Bestyrelsen henstiller til at Forstanderen tager bestyrelsens 
kommentarer med i det videre arbejder med at udfolde relevante indikatorer, herunder 
styrkelse af det lokale samarbejde, udvikling af GiG til at være mere end et værested,  styrkelse 
af frivilligindsatsen og den strategiske drøftelse af klubarbejdet i Settlementet. 

Pkt. 8) Drøftelse af ønsker til strategiske diskussioner på bestyrelsesmøder det kommende år v. 
Bestyrelsesformand Nikolaj Nielsen 

Formål Drøftelse og beslutning 
Emne og form Bestyrelsen drøfter og beslutter ønsker til hvilke diskussioner, bestyrelsen skal have det 

kommende år. 
Bilag - 
Indstilling Bestyrelsesformanden indstiller, at bestyrelsen drøfter og vedtager ønsker til strategiske 

diskussioner der skal tages på kommende bestyrelsesmøder.    
Beslutning Bestyrelsen besluttede at bestyrelsesformanden udarbejder et årshjul for 2020 med afsæt i 

nedenstående temaer: 
- Udvikling af Fondens identitet og narrativ: Udkast til en plan for videreudvikling og 

eksekvering det kommende år på bestyrelsesmøde 21. november (den tidligere 
udførte interessentanalyse indgår som baggrund og bilag) 

- Status på Projekt Trædesten og perspektiver i forhold til udvikling set i lyset af nyt 
udbud på Beskæftigelsesindsatsen, ophøret af LFBen ultimo 2020 – og de mange 
erfaringer fra Trædesten  
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- Udvikling af Gang i Gaden og Rådgivningen som en sammenhængende indsats set i 
lyset af de fire års sikring af grundfinansiering af Gang i Gaden 

- Udvikling af klubberne – med udgangspunkt i de eksisterende erfaringer og set i 
forhold til de øvrige ambitioner, hvordan udvikler vi bedst klubberne, og er det 
meningsfyldt at stræbe efter større sammenhæng i de enkelte klub-aktiviterer? 

- Policy – med afsæt i en konkret case, hvordan bruger vi bedst vores erfaringer til at 
skabe fortalervirksomhed gerne i samarbejde med de formål at skabe politiske 
forandringer. 

Derudover ønsker bestyrelsen, at forstanderen udvikler et format for afrapportering med 
afsæt i de 6 vedtagne Mål med start 2020.     

 

Evaluering 

Pkt. 9) Selvevaluering af bestyrelsens indsats v. Bestyrelsesformand Nikolaj Nielsen 

Formål Drøftelse og beslutning 
Emne og form Forud for strategimødet forbereder alle bestyrelsesmedlemmer sig som beskrevet i vedlagte 

bilag. Med afsæt i dette drøftes evalueringstemaerne med fokus på at vurderer om bestyrelsen 
besidder de rette kompetencer og om bestyrelsens arbejdsform skal justeres. Efterfølgende 
drøfter, og eventuelt beslutter, ændringer eller justeringer af samarbejdsformen med ledelsen 
af Fonden. 

Bilag - Bilag 3 - Evaluering af bestyrelsen - BM 11.10.2019 
Indstilling Bestyrelsesformanden indstiller, at bestyrelsen evaluerer egen indsats samt drøfter og 

eventuelt beslutter ændringer eller justeringer af samarbejdsformen med ledelsen af Fonden. 
Beslutning Det blev besluttet at strukturere de ordinære møder, så der i højere grad skelnes mellem 

orienteringspunkter og punkter til egentlig drøftelse og debat. Bestyrelsen ønsker foranlediget 
af de vedtagne temaer for bestyrelsesarbejdet 2020, at prioritere arbejdet med at udvikle 
Settlementet. 
 

 

Afrunding 

Pkt. 10 Evt. 

Orientering - 08.11.2019 tager Forstanderen og en gruppe medarbejdere til Lyngborgen i sammen 
med medlemmer af Lyngborgudvalget. Bestyrelsens medlemmer er velkomne til at 
tage med.   

- Der arbejdes fortsat på at sikre finansiering til gældsrådgivning efter sats-puljens 
ophør. Lobbyarbejdet foregår i tæt koordination med Forbrugerrådet Tænk og KFUM – 
det ser p.t. ikke ud til, at der kommer en bevilling på Finansloven som vi havde håbet. 
Det ser derimod ud til at det bliver en puljeordning for et eller to år.  

- Lyngborgen fylder 100 år 4. juli 2020 
- 19. december kl 14.30 er der glögg på Café Sonja. Alle er meget velkomne. 

 
 
 


