
 

Referat af Ventilen Københavns årsmøde 2020 

Afholdt: 18.05.2020, kl. 18.00-21.00, Google Meet 

Til stede  

Jonatan Rueløkke, Kiki A.C. Holm, Liv Greve Ejlersen, Mette Stisen Flyger, Frederikke Wallenius, 
August Wittrup Friis, Daniel Louis Birkemose, Emma Sawada Pedersen, Reggie Thomsen, Cecilie 
Sørensen, Sophia Linn Villendrup, Nikoline Zastrojevic, Mathilde Lilkær.  

1) Mødet åbnes af en repræsentant for bestyrelsen 

Jonatan bød velkommen til årsmødet 2020. 

2) Valg af dirigent og referent 

August blev valgt som dirigent, Mathilde blev valgt som referent.  

3) Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet 

Dirigent August 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: 

Det har generelt været et godt år, trods mandefald. Men i efteråret kom der mange flere nye 
frivillige til.  

5) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab. 

Kassereren, Emma, fremlagde det reviderede årsregnskab for år. 

Umiddelbart ser alting helt fint ud. 

Efter nogle korte opklarende spørgsmål fra de fremmødte, blev årsregnskabet enstemmigt 
godkendt. 

6) Indkomne forslag. 

Der var ingen forslag at behandle under punktet.  

7) Valg af bestyrelse  



Formand:  

Kiki genopstiller – og blev valgt! 

Næstformand:  

Jonatan stiller op – Jonatan bliver genvalgt som næstformand!  

Kasserer:  

Emma genopstiller ikke. 

Reggie opstiller som ny kasserer og blev valgt! 
 

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 af foreningen. 
 

11) Eventuelt. 

a. Genåbning af vores fysiske mødested. 

Vi har aftalt at genåbne onsdag d. 10/6  

b. Specialestuderende søger nogle frivillige at interviewe om frivilligt ung-til-ung arbejde: 
August melder sig!  

Dato og underskrift 

 18.05.2020 



  

   

                                                                

Formand, Kiki   A. C. Holm                                  Referent, Mathilde Lilkær 

 


