Referat af Ventilen Frederiksberg årsmøde
Afholdt: 27/04/2020, kl 19, Online via zoom.
Til stede: William Guldberg, Freya Olsen, Katja Zarghom, Emma Falkjær, Katya Nielsen, Thomas
Kørschen, Sakilaris Jørgensen & Philip Rosenholm.
1) Mødet åbnes af en repræsentant for bestyrelsen
Katya Nielsen bød velkommen til årsmødet
2) Valg af dirigent og referent
Katya Nielsen blev valgt som dirigent
Philip Rosenholm blev valgt til referent
3) Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet
Katya Nielsen konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt 1 måned før årsmødet på Ventilens
hjemmeside til alle medlemmer den 25/03/2020
4) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
Følgende er uddrag fra næstformanden William Guldbergs mundtlige beretning til årsmødet som
blev godkendt:
På baggrund af søsættelsen af Ventilen Frederiksberg har det ifølge formandskabet gået bedre
end forventning. Den spæde start med jævn fast ungegruppe har givet optimisme og tro på, at
vores mødested på Frederiksberg har mulighed for vokseværk og at der kan komme flere til.
Selvom Corona har gjort det vanskeligt for os at fortsætte den spæde start håber vi den lille
gruppe stadig fortsætter med at komme og derfor må vi ikke hvile på laurbær bladene hvad angår
indsats i tiltrækning af nye ensomme unge. Ud fra vores FUS samtaler med jer er vi blevet bekendt
og gjort klogere på, at vi skal være bedre rustet til den indledende samtale samt hvordan vi bedre
kan blive rustet til at snakke med de unge. Derudover skal vi sørge for at mødestedet bedre kan
spille sammen med Head Space, der snart rykker og vi skal have stadigvæk have forberedt
mødestedet indretning og opgraderet køkkenet. Vi er stadig væk åbne for indspark på hvordan vi
kan opretholde et indkommende mødested, så enten skriv til formandskabet hvis i er i tvivl

hvordan vores ledelses angående jeres poster, vagtplan mv.

5) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
Philip Rosenholm, fremlagde budgettet. Da vi ikke har kørt et helt foreningsår og derfor ikke har
noget årsregnskab. Opsummeringen er at vi har rigeligt med penge og der blev opfordret til at
bruge af dem. Der blev spurgt ind til en række budgetposter som virkede underligt høje. Der blev
redegjort for det så vidt muligt, men det er et budget som vi har fået af sekretariatet. Der blev
spurgt ind til hvor meget autonomi vi har over budgettet. Philip Rosenholms indtryk er at vi er en
selvstændig forening der har fuld autonomi, men han lovede at tjekke op på dette for at være helt
sikker. Der blev foreslået at give jævnlige opdateringer på økonomien. Dette imødekommes så
snart der er kontoadgang. Vi venter stadigvæk på kontoadgang og processen er gået lidt i kludder,
men burde være tilbage på sporet nu.
Der blev ikke stemt da der ikke var noget årsregnskab at stemme om men budget blev godkendt af
alle.
6) Indkomne forslag.
Der var ingen forslag at behandle under punktet.
7) Valg af bestyrelse
Formand: Katya Nielsen stillede op
Katya Nielsen blev valgt.
Næstformand: William Guldberg stillede op.
William Guldberg blev valgt.
Kasserer: Philip Rosenholm stillede op.
Philip Rosenholm blev valgt.
Navne på resten af bestyrelsen (hvis man vælger flere). Ingen andre stillede op.
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 Damnark vælger
revisor på vegne af foreningen
Det blev godkendt, at Ventilen Danmark må vælge revisor på vegne at
foreningen.
11) Eventuelt.
Der var intet at behandle under punktet.
Dato og underskrift: Den 01/05/2020

Formand, Katya Nielsen

Referent, Philip Rosenholm

