
 
 

 
Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 den 20. september 2019 kl. 10.00 på 
Langgadehus, Valby Langgade 97.  
 
Deltagere: Sv. E Christiansen, formand, Erik Vinding, næstformand, Jette Jensen, 
bestyrelsesmedlem og forstander på Nybodergården samt Troels Behr, konsulent. 
 

1. Godkendelse af referat fra møde nr. 22 21.08.2019.  
Referatet blev godkendt 

      
2. Evaluering af de afholdte møder med Koncernservice og forvaltningen omkring det 
nye økonomisystem Kvantum og udfordringer i samarbejdet med KS. Har vi fået afklaret alle 
problematikker eller hvad mangler der og hvordan kommer vi videre med at få løst de praktiske 
problemer. 
 

Skal Selveje Netværket lave et forståelsespapir til tillidsdagsordenen 
 

Skal Selveje Netværket tilføje forslag til det udsendte inspirationskatalog 
 

Referat fra mødet med kommunen 9. august 2019 samt udkast til inspirationskatalog vedlægges. 
 

Der skal kvitteres for modtagelsen af referatet fra mødet med KS den 9. august - Frede  - med bemærkning 
om, at vi ønsker at fortsætte dialogen. Jette gav flere eksempler på urimelighederne i 
budgetsystemet, som det fungerer i dag, og hvor forvaltningen direkte griber ind i og forbruger af 
budgettet uden institutionens indblanding. Vi skal i det hele taget have tilfredsstillende indsigt i 
budgetterne, og vi vil ikke fremover acceptere regnskaber, som vi ikke har haft indsigt i inden 
udarbejdelsen 
 

Der var enighed om, at vi udarbejder et forståelsespapir om ledelsesproblematikken, som vil kunne 
fremlægges og drøftes på konferencen den 19.-20. marts 2020. Omkring dette og serviceportalen, 
som primært er til glæde for forvaltningen, skal vi nedsætte en arbejdsgruppe med formand og 
næstformand, samt et antal forstandere. Jette melder tilbage om deltagelse fra kredsen af 
forstandere, som alle mødes i regi af Selveje Netværket.  
 

Med hensyn til inspirationskataloget er vores synspunkt, at driftsoverenskomsten i princippet bør give rige 
muligheder for aktiviteter, der involverer lokalsamfundet, og vi vil derfor foreslå tilføjelser til 
oplægget fra forvaltningen, som afspejler denne opfattelse. Der er tale om arrangementer, hvor 
lokalbefolkningen inviteres med, og således at udefrakommende betaler et mindre deltagergebyr. 
Aktiviteten skal hvile i sig selv eller give et mindre overskud til institutionen.Også udlejning af 
lokale til forskellige lokale formål, fester og foreningsmøder. 

  



3. Borgmestermødet 25. november 2019 kl. 9.00 – 10.30 i Festsalen på Københavns 
Rådhus. 
 

    Der er endnu ikke kommet dagsorden til mødet, hvilket bl.a. beror på input fra det møde vi skal have 
med SUF den 4. oktober 2019. 
 
4. Evt. 

Det ligger fast, at konferencen finder sted den 19. - 20. marts 2020, og det skal forsøges at 
sikre, at borgmesteren kommer 
Vi rykker bestyrelsesmødet den 12. november 2019 frem til kl 15, så vi har lidt bedre tid 
inden repræsentantskabsmødet, som starter kl 16.30 
 
 

Referent: Troels Behr 
	


