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Ved formand, Maria Bergmann Nielsen
Ventilens årsmøde er en tilbagevendende mærkedag i organisationen, hvor vi fejrer
Ventilen og ser tilbage på året, der er gået. Samtidig gør vi os tanker om året, der kommer –
og så slutter vi af med festligheder, god mad og venskabelig stemning. Mens vi mødes med
venner og bekendte, sidder der flere unge derude alene, der ikke kan glæde sig over
venners selskab. Det er dem Ventilen blev sat i søen for at hjælpe for 15 år siden. Og det er
stadig dem vi hjælper og er der for.
I Ventilen er vi der også for hinanden. Lokalt og nationalt danner vi fælles fodslag, hvad
enten vi arbejder med uddannelse, strategi, økonomi, trivsel, kommunikation eller de unge.
Vi står sammen i medgang og modgang og vi mødes ved spændende, begivenhedsrige og
sjove lejligheder. Vi har delt store og små oplevelser i året, der er gået.
Når jeg tænker over det, så føles Ventilen lidt som en familie ☺
De lokale Ventiler
I en familie er man tættere på nogen end andre. De allernærmeste er måske dem, der bor
lige om hjørnet. I de lokale Ventiler bliver der gjort en kæmpe indsats. Hver især byder I
ind med engagement, gejst og gå-på-mod. I er de bedste frivillige man kan ønske sig,
verdens sejeste frivillige, som jeg har sagt mange gange før. For at gøre en indsats og blive
de bedste, må I også have gode forudsætninger for det arbejde I udfører. I har brug for de
rigtige rammer og den rette uddannelse.
Derfor er I blevet præsenteret for både kvartalsstatusser, inspirationstemaer, ”rød-gulgrøn-liste” og en ny praksis for den indledende samtale med de unge – og samtidig er de
første spadestik taget i den nye grunduddannelse. Alt dette krævede en opdatering af
retningslinjerne. Og så blev det også besluttet, at vi fremover kalder både mødesteder og
KOMsammen-tilbud for lokale Ventiler. Retningslinjer lyder tørt og kedeligt, men sammen
med vores værdier og metoder, danner de en fælles ramme for det arbejde vi laver og det
styrker vores organisation, at vi alle bevæger os i samme retning. Et fælles fodslag.
Jeg vil sende en stor og hjertevarm tak til alle de lokale frivillige, der bor lige om hjørnet. I
arbejder dagligt indenfor rammerne, accepterer og følger disse. Af og til stilles der
spørgsmålstegn og det er sundt, synes jeg. Jeg tager hatten af for jeres store indsats og
arbejdet med de unge.
Nationalt
Ikke kun lokalt, men også nationalt arbejder Ventilen for de unge.
Udvalgene har haft mange jern i ilden og været meget produktive. Fagligt udvalg har haft
fokus på den indledende samtale og modtagelsen af de unge. HR-udvalget har arbejdet med
den første samtale med en potentiel frivillig – ansættelsessamtalen. Uddannelsesudvalget
har hovedsagligt haft hovederne begravet i det store arbejde der har været med den nye
grunduddannelse. Alle har I leveret et imponerende og stort stykke arbejde. Jeres
anstrengelser har båret frugt og jeg er meget imponeret.

I bestyrelsen har vi også haft travlt. Vi har været medarrangører af årsmødet i dag og lagt
planer for vores eksterne jubilæumsarrangement d. 24. oktober. Samtidig har vi læst og
diskuteret rigtig mange oplæg, hvor flere er endt i store beslutninger. Bl.a. beslutningen om
at udgive en antologi og en revurdering af forandringsteorien. Som altid har bestyrelsen
også arbejdet med det faglige indhold på frivilligweekenden – og endnu engang var det en
stor succes. Ventilen Roskilde lagde et stort stykke arbejde i at afholde weekenden; det
glæder mig, når de lokale Ventiler er klar til at gribe værtsrollen med lyst og engagement.
Tak, Roskilde!
For anden gang blev der også afholdt Frivillig Kompetence Konference. Og Ventilens
frivillige elsker at blive klogere. Denne gang blev vi klogere på ”den første gang” – og
allerede i november går det løs igen.
Dette år er gået hurtigt og vi har i sandhed udrettet og opnået rigtig meget. Det skal vi være
stolte af, hver og en.
Økonomi
Selvom tiden er gået hurtig, så har mange nætter dog føltes lange, fordi vi har spekuleret
over økonomien. Antallet af medlemmer er helt centralt, og selvom vi alle kan stå inde for
Ventilen og det arbejde vi laver, kan det være svært at videregive den begejstring. At turde
bede sine nærmeste om at støtte samme sag ved at melde sig ind i Ventilen.
Selv medlemsjagten giver søvnløse nætter. Vi vil så gerne gøre det legende let at begive sig
ud på jagt, men intentionerne bliver desværre ikke altid ført ud i livet. Det er ikke nemt at
gøre alt til en leg. Men trods det, så har vi en forpligtelse over for de unge, så medlemmerne
er nødvendige – leg eller ej.
Jeg vil gerne sende en hilsen til en anonym donor, der i hvert fald ikke har givet os søvnløse
nætter. Tusind tak for den flotte donation på én million kroner, der vakte glæde og gavn. Vi
har indtil videre brugt nogle af pengene på forkælelse i organisationen samt en
jubilæumsudgivelse og dette fantastiske arrangement.
De unge
De 365 dage er fløjet afsted, brugt på alt det ovenstående. Men allervigtigst har vi brugt
tiden på at hjælpe mere end 560 unge i vores lokale Ventiler. Og for langt de fleste af dem
har det betydet at de nu føler sig mindre ensomme, har fået flere sociale kompetencer, og
fundet et sted, hvor de kan være sig selv. Og da vi i sommeren sendte næsten 50 unge afsted
på sommertur – med e flok seje frivillige – forsøgte vi også at give de unge muligheden for
at lære andre unge rundt omkring i landet at kende. Samtidig blev de sat på prøve, de
skulle nemlig løse en mordgåde, hvor sammensværgelse og CIA var en del af mysteriet. Jeg
er imponeret over den fantasi og det stykke arbejde, som de frivillige har lagt i dette års
sommertur.
Det virtuelle mødested har desværre ikke haft helt den samme tilslutning som
sommerturen. Men der sidder altid skarpe frivillig-fingre klar hver tirsdag aften, når
chatten holder åbent. Vi bør alle bakke op om de muligheder, der er til stede for de unge –
også muligheden for at mødes virtuelt med unge fra andre Ventiler.
De nye tilbud

Beretninger fra en familie er ikke alle af positiv karakter. Vi måtte i marts måned tage en
stor og tung beslutning, nemlig at lukke Pusterummet. Afvikling af et i gangsat projekt har
store konsekvenser for de involverede og vi har bestemt lært noget af denne proces. Vi
bliver også klogere. Vi har bl.a. lært, at man ikke skal slå for stort brød op, men fokusere på
få kerneområder. Vi er eksperter i mødesteder og nu skal vi blive eksperter i KOMsammen.
Det kræver opmærksomhed til de frivillige, tid til at udvikle og økonomi til at drive. Derfor
var det også kærkomment, da vi fik beskeden om at Ventilen har fået 300.000 kr. af 15. juni
fonden til at udvikle KOMsammen. Der ligger et stort stykke arbejde for os forude, som
bliver både spændende, lærerigt og udviklende.
Den synlige synlighed
Vi mærker tydeligt den store opmærksomhed, der er omkring Ventilen og en
tilkendegivelse på 300.000 kr. fra en fond giver anledning til stolthed. Stolthed er i den grad
også forbundet med Ventilens projekt, Netwerk, der har vokset sig stort på få år.
Samarbejdet med Mary Fonden og Lauritzen Fonden er blevet forlænget, så vi kan
videreudvikle Netwerk og gøre det endnu bedre og større. Det at hjælpe unge, der føler sig
udenfor fællesskabet og skabe grundlag for inklusion og trygge rammer for unge, er noget
vi ved rigtig meget om i Ventilen. Så derfor må det også være vores ansvar at bringe den
viden i spil, hvor vi kan. Vi har gjort det så godt, at skolerne nu er begyndt at betale for at
deltage på Netwerk seminarerne. Det er et stort skridt for Ventilen og vi kan være meget
stolte.
Opmærksomheden stiger i takt med at vi er mere synlige. Hvad enten vi holder oplæg på
skoler, snakker med forbipasserende på gaden eller deltager i konferencer, så handler det
om at sprede det gode budskab om Ventilen. Igen i år var Ventilen også repræsenteret på
Bornholm til Folkemødet, hvor politikere, erhvervsfolk, foreninger og andet godtfolk
mødes. Vi deltog i debatter, fortalte om Ventilen og blev også klogere på alle de andre
tilbud, der var repræsenteret på solskinsøen. Næste år drager vi afsted igen. Til den tid har
vi en ambition om at Ventilen fylder endnu mere på Bornholm – og at endnu flere kommer
til at kende til os.
Fortid, nutid og fremtid
Nu er der gået 15 år og der er sket meget siden Ventilen for første gang åbnede dørene for
ensomme unge. I dag har vi kigget i familiealbummet, men det er også en tid til at se
fremad. For snart starter et nyt år og vi skal igen udrette en masse. Noget af det, som jeg
med stor iver ser frem til at følge i det kommende år er Ventilens alumnenetværk. Vi har så
mange fremrangende og fantastiske frivillige, der med tiden stopper. Hjertet brænder
stadig for Ventilen, så vi skal holde kontakten og holde liv i gejsten og motivationen.
Forhåbentlig vil alumnenetværket være med til at gøre netop dette og samtidig knytte
tidligere frivillige lidt tættere på organisationen.
Og så skal vi fejre Ventilens 15 år lidt mere, når vi afholder Ventilens
jubilæumsarrangement. Vi skal fejre, at vi udgiver en antologi. Og så skal vi fortælle
fagfolk, politikere og andre interesserede hvorfor Ventilen er så vigtig og betydningsfuld
for de ensomme unge. At udbrede kendskabet til Ventilen og skabe opmærksomhed
omkring ensomhed er nemlig en opgave, som vi aldrig afslutter. Den viden vi har samlet
gennem årene skal videreformidles. Og så skal de unge, der sidder derude og føler sig
ensomme vide, at de ikke er de eneste og at der er hjælp at hente. ”Der er ingen, der
fortjener at leve et liv med ensomhed.” Sådan skriver Marie, der selv har mærket

ensomheden tæt på. Det er lige netop grunden til at Ventilen udgiver antologien. En
antologi, der fortæller om ensomheden. Om konsekvenserne. Om hvad man kan gøre. Og
om hvad vi gør.
En stor tak til dem, der har bidraget til denne antologi. Det har kostet mange arbejdstimer,
frustrationer og ømme fingre, men sikke et flot resultat.
Hilsen til sekretariatets folk
I en familie er der altid dem, der binder enderne sammen. I Ventilen bliver enderne bundet
smukt sammen af vores ansatte på sekretariatet. De skriver årsskrift, refunderer penge,
holder oplæg, printer kopier, sender plakater, holder vigtige møder, uddanner
gymnasielærer, planlægger kurser og meget meget andet. Uden jeres arbejde, indsats og
vilje, ville Ventilen ikke være hvor vi er i dag.
Jeg sender mine hilsner til Ventilens sekretariat i det Københavnske, hvor der altid er en
dør åben, et smil og venligt sind.
Afslutning:
Vi skal huske at familien er en stærk kvalitet og at den skal plejes, ligesom blomster skal
have vand. Hvad enten vi ses et par gange om året eller hver måned, så betyder vi noget for
hinanden. Og vi betyder noget for de unge, der mærker ensomhedens mørke væsen.
Lad os sammen udrette lige så meget i det kommende år og skabe endnu flere gode og
værdifulde minder til albummet.
”Gud velsigne Ventilen” (Medmindre du skal finde på dit eget valgsprog?)
- Formand, Maria Bergmann Nielsen

