
Inden det officielle årsmødes start sætter vi ”Ventilen Danmark anno 2029” på 
dagsordenen. Bestyrelsen vil nemlig gerne bede alle Ventilens medlemmer om at komme 
med inputs til de visioner for organisationen, som den er ved at formulere. Skal vi have 
tilbud i alle kommuner? Skal vi have ventiler i udlandet? Skal vi undervise i folkeskoler 
eller på uddannelsesinstitutioner? Skal vi arbejde med stress eller angst? Eller have tilbud 
til forældre eller søskende til ensomme unge?

Vi håber, at du vil være med til at drømme stort og er frisk på at være med i en workshop, 
der indebærer risiko for både tænkehatte og tuscher, vox-pops og vittigheder, lego og løb, 
samtaler og snore - og grin og gåsehud. 

Årsmødet er medlemmernes mulighed for at høre mere om året, der er gået, og året, der 
kommer. Det er også her, du kan komme med inputs og give dine meninger til kende. Og så 
skal vi godkende regnskab, kontingent og ikke mindst vælge en ny bestyrelse. 

Programmet for dagen:
Årsmødet foregår lørdag d. 22. september i Aarhus – adresse følger.

Kl. 12.30 Ankomst
Kl. 13.00  Workshops om visioner for Ventilen anno 2029
Kl. 16.30  Pause
Kl. 17.00  Officielt årsmøde og valg af bestyrelse
Kl. 17.00  Møde i Alumnenetværket
Kl. 18.30  Pause og middagsforberedelser
Kl. 19.00  Middag og fest

Program og anden info vil løbende blive lagt op på ventilen.dk/aarsmoede.

Møde i Alumnenetværket
Sideløbende med årsmødet mødes Ventilens alumner, og alle tidligere frivillige er 
velkomne. Vi har et par timer sammen, hvor I får en kort status på, hvad der rører sig i 
organisationen i dag, og så vil vi rigtig gerne have jeres idéer til, hvordan vi bedst muligt 
fejrer vores 20 års jubilæum til næste år. 

Samtidig er mødet – og hele dagen – jo en forrygende mulighed for at mingle med gamle 
ventil-kolleger og alle de nuværende frivillige og medlemmer. Og for at være med til at 
formulere visionen for Ventilens fortsatte udvikling. 

Invitation til Ventilens årsmøde 2018

Lørdag d. 22. september kl. 12.30 i Aarhus
Find adressen på ventilen.dk/aarsmoede



Dagsorden for Ventilens årsmøde 2018
1.  Mødets åbning ved formanden
2. Valg af dirigent og referent
3. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2017
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse:
 - Næstformand (to år)
 - Kasserer
 - Tre årsmødevalgte bestyrelsesmedlemmer
 - Seks lokalvalgte bestyrelsesmedlemmer
 - Op til tre årsmødevalgte suppleanter
 - Op til seks lokalvalgte suppleanter
7. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent
8. Eventuelt

Ad 5. Hvis du ønsker forslag behandlet på årsmødet, skal det være sekretariatet i 
hænde senest d. 31. august. Du skal sende det til info@ventilen.dk. Alle indkomne 
forslag kan findes på ventilen.dk/aarsmoede fra d. 7. september.

Ad 6. Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen, kan det ske frem til årsmødets start. 
Suppleanter kan dog stille op under mødet. Vi vil dog rigtig gerne vide det på 
forhånd, så vi håber, du hurtigst muligt og inden selve årsmødet vil sende en skriftlig 
opstilling til info@ventilen.dk. Vi lægger den derefter på hjemmesiden. Valgene 
afvikles i henhold til vedtægten og ”regler for valg til Ventilen Danmarks bestyrelse”.

Ad 7. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes på 75 kr. pr. år.

Tilmelding
Tilmeld dig på info@ventilen.dk senest d. 12. september, men meget gerne før.

I mailen skal du skrive:
- Dit navn
- Hvilken ventil du evt. er aktiv i
- Om du deltager i workshops
- Om du deltager i årsmøde – eller alumne
- Om du deltager i middag (og fest)
- Om du ønsker overnatning

Arrangementet og middagen er gratis for alle. Derudover dækker Ventilen 
transport og overnatning for aktive frivillige. 

Vi glæder os til at se dig!


