Referat af
Ventilen Danmarks årsmøde 2019
21. september 2019 i Valby Kulturhus
Referatet er godkendt af Ventilen Danmarks bestyrelse d. 13. oktober 2019.
1. Mødets åbning ved formanden
Maria Bergmann Nielsen bød velkommen
2. Valg af dirigent og referent
Rillo Snerup Rud blev valgt som referent.
Tine Busk blev valgt som dirigent
Tine erklærede mødet for rettidigt indkaldt – det skal indkaldes skriftligt med 4
ugers varsel og årsskriftet er udsendt til alle medlemmer 9. august med 14 dages
leveringsfrist fra Post Danmark
Tine konstaterede at der var 78 stemmeberettigede medlemmer til stede og 13
repræsenterede lokalforeninger.
3. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning
Maria holdt sin beretning og sluttede af med at opfordre medlemmerne til at
passe godt på Ventilen og hinanden. Talepapiret kan findes her. Der var ingen
spørgsmål eller kommentarer, så beretningen blev enstemmigt godkendt.
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2018
Julie Hegaard Højer fremlagde årsregnskabet for 2018 – og derudover også
budgetterne for 2018, 2019 og 2020 til orientering.
Der var et enkelt spørgsmål vedrørende vores administrationsprocent og hvor
høj den er. Det blev forklaret, at vi ikke har udregnet den, da det er svært – og
måske også meningsløst - at vurdere hvad der er administration i f.eks. vores
formidlingsprojekter – og at man derudover skal holde sig for øje at de fleste
udgifter til konkrete brugerrettede aktiviteter dækkes af de lokale økonomier,
der ikke fremgår af Ventilen Danmarks regnskab.
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer eller indvendinger.

5. Indkomne forslag
Forslag til ændring af Ventilens vedtægter
Ventilen Danmarks bestyrelse stillede 6 forslag til vedtægtsændringer. Alle
lokalforeninger og medlemmer har på forhånd fået fremsendt forslaget og et
forklarende baggrundsmateriale – og flere af de lokale foreninger har afholdt
formøder, hvor de har drøftet forslagene.
Næstformand, Kirstine Busk Folkmann (Kir), fremlagde kort baggrunden for
forslagene og den samlede vision for organisationens fremtidige struktur og
udvikling, der ligger bag vedtægtsforslagene. Målet er at sikre en levedygtig
organisation med de rigtige kompetencer de rigtige steder i organisationen,
hvilket vil give mulighed for en fortsat udvikling og for at vi i højere grad kan
opfylde vores formål.
Hun uddybede blandt andet at afskaffelsen af kassererposten ikke er en
nedprioritering af opgaven med økonomistyring, men er en erkendelse af, at det
er den samlede bestyrelse, der har ansvaret, og at vi som organisation er blevet
for stor til, at én frivillig kasserer kan løfte opgaven.
Derudover slog hun fast, at forslaget også handler om at gøre de nationale
frivilliges rolle og betydning i organisationen mere tydelig ved at give udvalgene
større mandat og gøre forbindelsen til Lokalkomitéen mere tydelig.
Efter præsentationen og uddybningen blev de enkelte forslag gennemgået og
behandlet. Dirigenten forklarede, at det behandles som 6 selvstændige forslag,
men at de enkelte forslag behandles samlet, selvom de indeholder flere konkrete
ændringer.
a. Ændring af formålsparagraf v. Kir
Kir begrundede forslaget med at det er en sproglig tydeliggørelse af det, vi gør,
og fortsat vil gøre som organisation.
Ingen ønskede at stemme imod og forslaget blev således enstemmigt vedtaget
b. Fjernelse af støttemedlemskab v. Rillo
Rillo gennemgik at baggrunden for forslaget er at forsimple vores
medlemsstruktur så den bliver lettere at forstå og arbejde med både internt og
eksternt.
Det blev også uddybet, at der ligger en indsats med at kontakte de tidligere
støttemedlemmer og motivere dem til i stedet at blive faste donorer. De skal også
gøres opmærksomme på, at en donation er fradragsberettiget i modsætning til et
medlemsgebyr. Sekretariatet udarbejder en plan og gennemfører det.
Ingen ønskede at stemme imod og forslaget blev således enstemmigt vedtaget

c. Ændring af bestyrelsen og oprettelse af lokalkomité
Kir gennemgår forslaget, der handler om at etablere en to-delt ledelse af
organisationen i et forsøg på at styrke vores evne til at arbejde med strategi,
organisationsudvikling og økonomi og samtidig sikre at den ledelse der sætter
rammen for det lokale arbejde er tæt på de lokale foreninger og de udvalg der
arbejder med relaterede emner.
Det blev uddybet, at den næstformand, der vælges i år, kun er valgt for eet år. Og
derudover blev det forklaret, hvad det betyder at meddele prokura.
Stemmebæreren fra Ventilen Viborg meddelte at foreningen stemte imod, fordi
de på baggrund af det udsendte materiale havde haft svært ved at vurdere
konsekvenserne af forslaget. Han fremhævede dog, at han personligt, efter at
have hørt forklaringen og debatten på årsmødet, ville vælge at stemme for.
Der var ingen øvrige, der ønskede at stemme imod og forslaget blev dermed
vedtaget med tre stemmer imod.
d. Ændring i vægtning af stemmer
Rillo fremlagde forslaget, hvor bestyrelsen med en ændring i vægtningen af
stemmerne på årsmødet ønsker at give de lokale foreninger større indflydelse.
Det ser i håb om at de i samme omgang vil tage det øgede ansvar alvorligt og
arbejde lokalt med indledende medlemsmøder m.v. Noget der forhåbentlig også
på sigt kan engagere ikke-aktive medlemmer og nogle af deltagerne i tilbuddene
i foreningsdemokratiet. Sekretariatet vil bakke op om denne indsats, men det
kræver en indsats af de lokale frivillige.
Der var spørgsmål til og kritik af at man som national frivillig ikke nødvendigvis
har et tilhørsforhold til den Ventil, man er medlem af og derfor ikke oplever at
have indflydelse på de foreningsstemmer, der bliver afgivet.
Det blev svaret, at de nationale udvalg og korps ikke er organisatorisk sidestillet
med lokalforeningerne, hvorfor man ikke kan tildele dem foreningsstemmer –
men at alle opfordres kraftigt til at deltage i formøder i den lokale Ventil, de er
tilknyttet og bruge deres stemme ad den vej.
Der blev udtrykt bekymring for at de tilstedeværende foreninger får rigtig meget
magt – og at det måske er på bekostning af de mindre ressourcestærke
foreninger, der ikke deltager på årsmødet. Der var enighed om, at det krævede
en stor indsats af hele organisationen og måske mere samarbejde og dialog
lokalforeningerne imellem at få involveret flere medlemmer og flere frivillige og
skabe den kulturforandring, der vil sikre, at det reelt er en styrkelse af
demokratiet.
Der var ingen, der ønskede at stemme imod, så forslaget blev enstemmigt
vedtaget.

e. Oprettelse af kritisk revision:
Kir fremlagde forslaget der er baseret i ønsket om at hjælpe årsmøde, bestyrelse
og sekretariat ved at etablere en yderligere instans, der kigger foreningens
økonomi igennem.
Der var en del debat om og spørgsmål til hvad den kritiske revision skal udføre –
og det blev uddybet, blandt andet af en af de opstillede kandidater til revisorposten, at de ikke overtager bestyrelsens ansvar for økonomien, og at de ikke
erstatter den statsautoriserede revision, men skal holde øje med økonomien og
organisationens drift og udvikling og stille de venligt kritiske spørgsmål. De gør
det minimum to gange om året, men hvis der er behov for det, vil de nok følge
organisationen mere tæt.
Det blev det bemærket at det jo er en forudsætning for at det virker, at der er
kompetente kandidater, der ønsker at stille op – men det gælder jo for alle poster
i organisationen.
Flere gav udtryk for, at de gerne vil have indblik i de kommentarer m.v. som den
kritiske revision kommer med til bestyrelsen. Det ønske vil kandidaterne og den
kommende bestyrelse tage med i det videre arbejde.
Der var ingen, der ønskede at stemme imod så forslaget blev enstemmigt
vedtaget.
f. Øvrige sproglige rettelser
Rillo gennemgik ændringerne en ad gangen. Der var primært tale om sproglige
præciseringer og konsekvensrettelser. Der var ingen kommentarer eller
spørgsmål.
Der var ingen, der ønskede at stemme imod, så forslaget blev enstemmigt
vedtaget.

6. Valg af bestyrelse
Valg til formand: Michala Nielsen præsenterede sit kandidatur og blev valgt
uden modkandidater.
Valg til næstformand: Malte Sauerland-Paulsen præsenterede sit kandidatur og
blev valgt uden modkandidater
Valg af fem bestyrelsesmedlemmer:
Mia Nilsson, Kasper Bertel Andersen, Julie Hegaard Højer og Jacob Vinding
Frederiksen præsenterede deres kandidaturer og Michelle Rødgaard-Jessens
motivation blev læst højt. De fem kandidater blev valgt uden modkandidater.
Der var ingen opstillede suppleanter.
7. Valg af Lokalkomité
Formand for kompetenceudvalget: Trine Køler præsenterede sit kandidatur og
blev valgt uden modkandidater.
Formand for HR-udvalget: Pernille Iversens motiverede opstilling blev læst op og
hun blev valgt uden modkandidater.
Formand for Fagligt Udvalg: Kira Bak Lassens motiverede opstilling blev læst op
og hun blev valgt uden modkandidater.
Formand for Oplevelsesudvalget: Maria Chemetovs motiverede opstilling blev
læst op og han blev valgt uden modkandidater.
To medlemmer af Lokalkomitéen:
Lars Andersen præsenterede og Natasha Hedegaard Dahl præsenterede deres
kandidaturer og blev valgt uden modkandidater.
Der var ingen opstillede suppleanter
8. Valg af Kritiske Revisorer
Jens Rosendal præsenterede sit kandidatur og Anne Mette Omø Carlsens
motiverede opstilling blev læst højt og de to blev valgt uden modkandidater.
9. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent
Bestyrelsen foreslog at kontingentet for 2020 fastholdes på 75 kr. Det blev
enstemmigt vedtaget.
10. Eventuelt
Der blev opfordret til at alle overvejer om de har lyst til at sidde i et af Ventilens
udvalg eller deltage i en arbejdsgruppe. Der vil blive udsendt informations-mail
om det snart.
Kir takkede Maria for indsatsen som formand og årsmødet klappede hende ud.
Rillo takkede dirigenten for indsatsen og mødet blev herefter ophævet.

