
Dagsorden for Ventilen Aalborgs årsmøde 

 

Afholdt: 05-05-2020 - 18:00 

 

Til stede (stemmeberettigede medlemmer): Anna, Camilla, Caroline, Christian, Katrine, Lars, 

Laura A, Laura L, Mathias, Mathilde, Morten, Naja, Natalina, Nina, Pernille K, Pernille L, 

Selma, Vibeke 

 

1) Mødet åbnes af en repræsentant for bestyrelsen 

 

Vi tager en runde vedrørende hvordan folk har det. 

 

2) Valg af dirigent og referent 

Dirigent: Lars  

Referent: Morten  

 

3) Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet 

 

Blev lovligt indkaldt, dem der ikke er tilstede (i mødet) har mulighed for at give en fuldmagt, 

ingen har fået fuldmagt 

 

4) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning. 

 

Camilla beretter om året, nævner at trivsel var et fokusspunkt, og indførslen af 

planlægningsgrupperne var deraf en forudsætning, der så skabte sociale muligheder, der 

udviklede trivslen. Frivilligheden var også et fokusspunkt, blevet implementeret rimeligt, via 

rokaden f.eks. således at fleksibilitet er en mulighed. Lokalbestyrelsen har opdateret 

håndbogen, som bl.a. omhandler generelle informationer/forholdsregler osv. Lokalbestyrelsen 

gik fra 3 til 6, og det betød flere meninger/synspunkter, deraf nuancerethed, men konkludere 

at næste gruppe skal vurdere om det giver mening med et stort antal (altså 6 i stedet for f.eks. 

3). Donationer har været rigtigt godt i år. Klart at Coronakrisen har haft indflydelse, men vi 

har adopteret og forsøgt at give en indsats, og der har forsat været en dialog med unge 

vedrørende muligheden for deltage. Camilla formidler yderligere at lokalbestyrelsen har 

været involveret i adskillige projekter/udvikling ift. den samlede ventil. 

 

Alle tilstede i mødet har godkendt beretningen. 

 

5) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab. 

 

Lars fremlægger årsregnskabet. Det er forsat stabilt. Vi fik flere indtægter i 2019 end vi 

havde regnet med. 73.365 donationer i 2019. Hvis man medregner 2020, så kan egenkapitalen 

være højere. Opsummering; budgetteret 10000 kroner i 2019, realiseret 71554 kroner. 

Formidler yderligere vinkler på økonomien, og viser hvad pengene doneret er blevet brugt til. 

Understreger at folk endelig skal stille spørgsmål. 

 

Alle tilstede i mødet har godkendt årsregnskabet. 

 

6) Indkomne forslag. 



 

Der har ikke været nogle. 

 

7) Valg af bestyrelse  

Valg af formand – følgende stiller op: Natalina 

 

Fremmødte har godkendt Natalina som formand 

 

Valg af næstformand - følgende stiller op: Katrine 

 

Fremmødte har godkendt Katrine som næstformand 

 

Valg af kassér - følgende stiller op: Lars, fordi ingen frivilligt stiller op (udover ham dog kun på 

grund af særlige foranstaltninger) på nuværende tidspunkt, så Lars foreslår at han kan give det en 

måned, hvor han står for det, og dermed kan hjælpe individet der skal overtage rollen. Så har alle de 

frivillige mulige for at tænke over det. Dette vil betyde nogle mekanismer, såsom et alternativt 

årsmøde, på baggrund af reglementer. 

 

Fremmødte har godkendt Lars som kassér 

 

Valg af bestyrelsesmedlem(er) - følgende stiller op: Ingen stiller op. 

 

8) Fremlæggelse og godkendelse af kontingent 

 

Alle tilstede i mødet godkender kontingentet 

 

9) Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge 

administrationsaftale med Ventilen Danmark 

 

Alle tilstede i mødet godkender forslaget 

 

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

af foreningen 

 

Alle tilstede i ødet godkender forslaget 

 

11) Eventuelt. 

 

Lars roser den generelle handling fra bestyrelsesmedlemmer, og generelt de frivillige. 

 

Dato og underskrift: 18.00-19.37 - 05-05-2020 

  

      

Formand, navn                                     Referent, navn: Morten Lytzhøft Christensen 

Natalina Ravnholdt Lode (May 22, 2020 20:57 GMT+2)
Morten Lytzhøft Christensen (May 28, 2020 13:55 GMT+2)
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