
Referat af Ventilen [BYs] årsmøde 

Afholdt: 19. maj 2020, 16.30. Google Hangouts. 

Til stede (stemmeberettigede medlemmer): [Navn + efternavn på alle deltagere] (Husk, at 
kun medlemmer af foreningen kan stille op til poster i bestyrelsen og har stemmeret). 
Aino Bech Nedergaard 
Silja Nørskov Nordgård 
Laura Norman Larsen 
Sara Baastrup Bindler 
Sascha Elizabeth Falbe Hansen 
Daniel Hollænder 
Malene Alexandra Drud Dolberg 

1) Mødet åbnes af en repræsentant for bestyrelsen 

[X] bød velkommen til årsmødet  

2) Valg af dirigent og referent 

[Y] Aino Bech Nedergaard 

[Z] Laura Norman Larsen (Husk at formand og referent ikke må være den samme!) 

3) Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet 

Dirigent [y] konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt 1 måned før årsmødet på 
Ventilens hjemmeside til alle medlemmer + hvilken dato 

4) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning. 

Følgende er uddrag fra formandens mundtlige beretning til årsmødet: 

[De projekter, der har været i Ventilen BY det forgangne år. - du kan evt bede formanden 
sende dig hans/hendes oplæg, så du kan kopiere det ind på forhånd] 

5) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab. 

Kassereren, [Malene], fremlagde det reviderede årsregnskab for år.  
 

Efter nogle korte opklarende spørgsmål fra de fremmødte, blev årsregnskabet enstemmigt 
godkendt. Eller: Regnskabet blev vedtaget. 

6) Indkomne forslag. 

Der var ingen forslag at behandle under punktet. (Hvis der var noget at behandle, skal de 



naturligvis refereres her.) 

ELLER: 

[Q] opstillede forslaget. Forslaget drejede sig om [ABC]. Stemmefordelingen var [U] antal ja 
og [V] antal nej. (Typisk ændring af vedtægter. Husk, at forslag skal være bestyrelsen i 
hænde senest 14 dage før mødet – det står i jeres vedtægter). 

7) Valg af bestyrelse  

Formand - Aino Bech Nedergaard: (Hvis kampvalg – skriv op, hvem der stillede op, og hvem 
der blev valgt (husk stemmefordelingen). Hvis kun én opstillet – skriv navnet (husk 
efternavn) på pågældende og skriv, at han/hun blev valgt). 

Næstformand - Laura Norman Larsen: (Hvis kampvalg – skriv op, hvem der stillede op, og 
hvem der blev valgt (husk stemmefordelingen). Hvis kun én opstillet – skriv navnet (husk 
efternavn) på pågældende og skriv, at han/hun blev valgt). 

Kasserer - Malene Alexandra Drud Dolberg: (Hvis kampvalg – skriv op, hvem der stillede op, 
og hvem der blev valgt (husk stemmefordelingen). Hvis kun én opstillet – skriv navnet (husk 
efternavn) på pågældende og skriv, at han/hun blev valgt.) 
 
Uddannelses ansvarlig - Sara Baastrup Bindler:  
 
Pr ansvarlig - Silja Nørskov Nordgård:  
 
Hr ansvarlig - Daniel Hollænder:  

8) Fremlæggelse og godkendelse af kontingent. 

Bestyrelsens indstilling på kr. 75,- årligt blev godkendt af årsmødet 

9) Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge 
administrationsaftale med Ventilen Danmark 

Det blev besluttet, at bestyrelsen har mandat til at indgå/forlænge en administrationsaftale 
med Ventilen Danmark.  

10) Valg af ekstern revisor, eller godkendelse af at Ventilen Danmark vælger revisor på 
vegne af foreningen 

Det blev godkendt, at Ventilen Danmark må vælge revisor på vegne at foreningen. 

11) Eventuelt. 
Vi har holdt åbent to gange, med gengangere i de unge. 
Vi vil forsøge at få flere til at vide at vores tilbud eksistere, i og med at det er et nyt tiltag i 
Silkeborg. 
Budget: 



Vi må gerne bruge penge på aktiviteter, så finder vi ud af mere hen af vejen. Vi skal ikke selv 
søge om vores penge. 

Dato og underskrift: 

 

  

  

                                                     

 Formand, Aino Bech Nedergaard     Referent, Laura Norman Larsen     

 

Laura Norman Larsen (May 20, 2020 17:40 GMT+2)Aino Bech Nedergaard (May 20, 2020 17:46 GMT+2)
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