
 

 

Referat af Ventilen Gentoftes årsmøde 

Afholdt: 30/4-2020 kl. 17:00 på Zoom (online) 

Til stede (stemmeberettigede medlemmer): 

- Ulrik Due Frøkjær, Liv Lindegaard, Mads Emil Lyshøj Hansen, Marie Lulu Skautrup, Sarah 

Smith, Albert Alexander John, André Thormann, Kristine Vejbæk, Christina Lidau, Sheree 

Sewastianow (alle frivillige) 

 

1) Mødet åbnes af en repræsentant for bestyrelsen 

- Ulrik Due Frøkjær (formand) bød velkommen til årsmødet 

 

2) Valg af dirigent og referent 

- Ulrik blev valgt som dirigent 

- Marie blev valgt til referent 

 

3) Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet 

- Ulrik konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt 1 måned før årsmødet på Ventilens 

hjemmeside til alle medlemmer d. 27/3-2020 

 

4) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning. 

Følgende er uddrag fra formandens mundtlige beretning til årsmødet: 

- ”I GØR DET SKIDE GODT!” 

 

5) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab. 

- Kassereren, Mads, fremlagde det reviderede årsregnskab for året 2020. Efter nogle korte 

opklarende spørgsmål fra de fremmødte, blev årsregnskabet enstemmigt godkendt. 

 

6) Indkomne forslag. 

Sarah opstillede forslaget om mere is. Forslaget drejede sig om mere is. Stemmefordelingen var 10 

antal ja og 0 antal nej. 



 

7) Valg af bestyrelse  

Formand: Ulrik Due Frøkjær 

Næstformand: Liv Lindegaard 

Kasserer: Mads Emil Lyshøj Hansen 

 

Der var ingen afstemning, da der kun var én person, der stillede op til hver post. 

 

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. 

Der var intet at behandle under punktet. 

 

Dato og underskrift: 30/4-2020 

  

  

  

   

Ulrik Due Frøkjær, formand              Marie Lulu Skautrup, referent 

 


