
 

Referat af Årsmøde i Ventilen Danmark 2018 
Tilst skole d. 22. september 

 

11 Ventiler var repræsenteret 

39 stemmeberettigede medlemmer deltog 

 

1. Mødets åbning ved formanden 

Maria bød velkommen til årsmødet. 

 

2. Valg af dirigent og referent 

Maria indstillede Sara Rosenlund som dirigent – det blev vedtaget. 

Sara/Maria indstillede Julie Frøkjær som referent – det blev vedtaget. 

 

Sara redegjorde for at årsmødet var indkaldt med lovligt varsel idet årsskrifterne var 

udsendt fra sekretariatet d.8. august 2018. Samt redegjorde for hvor mange Ventiler og 

stemmeberettigede medlemmer der var til stede. 

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning 

Maria holdt formandens beretning. Hendes talepapir kan findes her. 

 

Der blev spurgt ind til den økonomiske situation og hvordan det spiller samen med den 

visionsproces, der er i gang i organisationen, blandt andet på workshops inden selve 

årsmødet, hvor deltagerne blev bedt om at tænke stort. Maria forklarede at hun og 

organisationens ledelse bruger visionerne som pejlepunkter for udviklingen og også for 

prioriteringen i de perioder, hvor der er brug for det. Så derfor er de mindst lige så vigtige i 

en tid som denne, som ellers.  

 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

 

4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2017 

Michala Nielsen fremlagde regnskabet. Hun lagde vægt på gennemgangen af Ventilen 

Danmarks regnskab men satte også fokus på at organisationen i 2018, og som det ser ud i 

2019 er i en svær økonomisk situation da indtægterne ikke er store nok til at dække 

driftsudgifterne. Bestyrelsen har i samarbejde med sekretariatslederen søsat forskellige 

initiativer, men kan endnu ikke vide om et eller flere af dem løser problemet. 

 

Der var nogle få uddybende spørgsmål til nogle af punkterne hvorefter regnskabet blev 

enstemmigt godkendt.  

 

5. Indkomne forslag 

Sara fremførte at der ikke er indkommet nogen forslag til punktet, hvorfor det er hurtigt 

overstået. 

 

https://ventilen.dk/wp-content/uploads/2018/10/Formandens-beretning-2018.pdf


 

 

6. Valg af bestyrelse 

 

Maria Bergmann blev sidste år valgt til formand for en 2-årig periode og er derfor ikke på 

valg. 

 

Næstformanden vælges for to år. Kirstine Busk Folkmann genopstiller uden 

modkandidater. Da hun ikke var tilstede læste Maria hendes opstilling op. Kir blev derefter 

valgt med akklamation. 

 

Kassereren vælges for et år. Janine Svendborg Larsen var opstillet på forhånd uden 

modkandidater. Hun begrundede kort sin opstilling og blev derefter valgt med 

akklamation. 

 

Valg af tre årsmødevalgte bestyrelsesmedlemmer 

 

Michala Nielsen var stillet op som årsmødevalgt. Hun begrundede kort sin opstilling og blev 

derefter valgt ved akklamation. 

 

Ditte P.H. Rasmussen var stillet op som årsmødevalgt. Hun begrundede kort sin opstilling 

og blev derefter valgt ved akklamation. 

 

Mia Mathilde Nilsson var stillet op som årsmødevalgt. Hun begrundede kort sin opstilling 

og blev derefter valgt med akklamation. 

 

Valg af seks lokalvalgte bestyrelsesmedlemmer 

Der var på forhånd én kandidat stillet op til hver af de seks poster. 

 

Frederikshavn/Aalborg: Søren Madsen var stillet op som lokalvalgt bestyrelsesmedlem. Han 

begrundede kort sin opstilling og blev derefter valgt med akklamation. 

 

Esbjerg/Herning: Malte Bukrinski var stillet op som lokalvalgt bestyrelsesmedlem. Han 

begrundede kort sin opstilling og blev derefter valgt med akklamation.  

 

Aarhus/Viborg/Randers: Mathias Dydensborg Rasmussen var stillet op som lokalvalgt 

bestyrelsesmedlem. Han begrundede kort sin opstilling og blev derefter valgt med 

akklamation.  

 

Sønderborg/Kolding/Vejle: Julie Heegaard Højer (ikke til stede). Simone Christensen 

(formand i Ventilen Vejle) har sagt ja til at Julie er lokalvalgt kandidat for denne landsdel, 

selvom hun ikke er medlem af en af de omfattede Ventiler. Maria læste Julies opstilling op 

og hun blev derefter valgt med akklamation. 

 



 

Odense/Roskilde/Næstved/KOMsammen Odense/KOMsammen Holbæk/KOMsammen 

Slagelse: Niklas Mønster var stillet op som lokalvalgt bestyrelsesmedlem. Han begrundede 

kort sin opstilling og blev derefter valgt med akklamation. 

 

Hillerød/Gentofte/København/KOMsammen Kbh: Josephine Skytte. Kiki Holm 

(næstformand Ventilen København) har sagt ja til at Josephine er lokalvalgt kandidat for 

denne landsdel, selvom hun ikke er medlem af en af de omfattede Ventiler. Josephine blev 

valgt med akklamation. 

 

 

 

Valg af suppleanter for de årsmødevalgte bestyrelsesmedlemmer  

Der var tre opstillede til de tre poster som suppleanter for de årsmødevalgte 

bestyrelsesmedlemmer.  

 

Sebastian Hansen var stillet op som årsmødevalgt suppleant. Han begrundede kort sin 

opstilling og blev derefter derefter valgt med akklamation. 

 

Ole Kristensen var stillet op som årsmødevalgt suppleant. Han begrundede kort sin 

opstilling og blev derefter valgt med akklamation 

 

Trine Køhler (ikke til stede) var stillet op som årsmødevalgt suppleant. Maria læste Trines 

opstilling op og hun blev derefter valgt med akklamation. 

 

Valg af suppleanter for de lokalvalgte bestyrelsesmedlemmer 

Her kan vælges op til 6 suppleanter – der var dog kun én opstillet. 

 

Mathilde Moesby Clausen var stillet op som suppleant for Hillerød/Gentofte/København/ 

KOMsammen Kbh. Hun begrundede kort sin opstilling og blev derefter valgt med 

akklamation 

 

7. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent 

Michala fremlagde bestyrelsens forslag om at fastholde kontingentet på 75 kroner om året. 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget 

 

Derudover var der efter vedtagelsen en kort snak om de donationer privatpersoner har 

mulighed for at give til organisationen. Vi skal have mindst 100 á 200 kr. men gerne flere. 

Bestyrelsen arbejder på sagen og opfordrede årsmødedeltagerne til at gøre det samme.  

 

8. Eventuelt 

Der var ingen spørgsmål og Maria rundede af. 


