
Dagsorden for Ventilen Aarhus  Dato: 29.04.2019 

Folkestedet 
Carl Blochs Gade 28 
8000 Aarhus C     

Møde indkaldt af: Formand                         Afbud: Amalie, Ida, Frederik, 
Line 

Ansvarlig for forplejning: Mette 
Dirigent: Nikita Hansen 
Referent: Mette Refshøj 

Tilstede: Nikita Hansen, Amalie Gammelgaard, Iben Mortensen, Jakob Tersbøl, 
Josefine Gamsgaard, Katrine, Qvist, Lise Meldgaard, Mads Schrøder, Martin 
Kjær, Mette Refshøj, Anna Kjeldgaard, Belinda Hostrup 
  
Punkt 1. En hilsen fra formanden 
 
  
Punkt 2. Valg af dirigent og referent. 

a. valg af dirigent – Jakob stiller op og er valgt 
b. valg af referent – Mette stiller op og er valgt 

 
Dirigent konstaterer at årsmødet er indkaldt rettidigt 
  
Punkt 3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning. 
Mette oplæser en kort beretning forfattet af Amalie. Der er ros til de frivillige for 
fortsat at vise stort engagement, selv om vi er i en tid, hvor der er stor udskiftning 
blandt de frivillige. 
 
Beretningen er godkendt. 
 
Punkt 4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab. 
Jakob (kasserer) fremlægger årsregnskabet fra 2018. 
 
Hovedpunkter: 

- Rillo fra sekretariatet har konkluderet, at regnskabet giver et retvisende 
billede af foreningens økonomi, og at foreningen overholder gældende praksis 
for udformning af regnskab. 

- Den eksterne revision konkluderer ligeledes, at regnskabet giver et retvisende 
billede af foreningens økonomi, og at foreningen overholder gældende praksis 
for udformning af regnskab. 

- Grundet manglende ansøgning om §18-tilskud fra sekretariatet har vi en 
manglende indtægt på 30.000 kroner i 2018. Det betyder, at indtægterne 
ender med et minus på 21.110 kroner. 

- På udgiftssiden har vi holdt os under det budgetterede og ender derfor med et 
overskud på 5.625 kroner. Vores største udgift er fortsat aktiviteter med de 
unge. 

- Det samlede regnskab ender med et underskud for 2018 på 15.655 kroner. 
Dette tages ud af foreningens egenkapital, som fortsat er positiv. 

 
Årsregnskabet er godkendt. 
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Punkt 5. Indkomne forslag. 
Der er ikke modtaget nogen forslag. 
 
Punkt 6. Valg af bestyrelse 

a. valg af formand 
Amalie Gammelgaard stiller op og er valgt. 

 
b. valg af næstformand 

Nikita Hansen stiller op og er valgt. 
 
c. valg af kasserer 

Jakob Tersbøl stiller op og er valgt. 
 
d. valg af øvrige medlemmer 

Mette Refshøj stiller op og er valgt.  
Iben Mortensen stiller op og er valgt. 
Lise Meldgaard stiller op og er valgt. 

 
Punkt 8. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent. 

a. Bestyrelsen foreslår et kontingent på 75 kr. om året 
Forslaget er vedtaget. 

 
Punkt 9. Forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge 
administrationsaftale med Ventilen Danmark. 
Forslaget er vedtaget. 
 
Punkt 10. Valg af ekstern revisor og godkendelse af at Ventilen Danmark må 
vælge revisor. 
Vedtaget. 
 
Punkt 11. Eventuelt.  
Ingen punkter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


