
Årsmøde Ventilen Aarhus 
 

Dato: D. 25. maj

Sted: Online via Google Meet 

 

 

Tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer: Alexander Madsen, Emily Jakobsen, 
Iben Mortensen, Marlene Siem, Ingeborg Vallentin, Jakob Tersbøl, Lise Ager Meldgaard, Ida 
Warmdahl, Malene Svanholm Pejstrup, Martin Kirk Gottlieb, Mette Refshøj Brahe, Ronja 
Nielsen, Sarah Gandil, Simon Walenkamp, Sofie Nielsen, Sofia Desideriussen, Mikkel 
Dillmark  

 

 

1) Mødet åbnes af en repræsentant for bestyrelsen 

Iben Mortensen bød velkommen til årsmødet  

2) Valg af dirigent og referent 

Iben Mortensen blev valgt som dirigent 

Marlene Siem blev valgt til referent  

3) Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet 

Dirigent Iben Mortensen konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt 1 måned før 
årsmødet på Ventilens hjemmeside til alle medlemmer, d. 15. april 2020 

4) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning. 

Følgende er uddrag fra formandens mundtlige beretning til årsmødet: 

“Overordnet går det rigtigt godt i vores Ventil og er gået godt det seneste år. Der er mange 
unge, der bruger vores tilbud, og, hvis jeg selv skal sige det, har vi en ret så forrygende 
frivillig-gruppe. 

Det seneste år har vi bl.a. fået en Instagram-konto, deltaget i en ceremoni i forbindelse med 
en flot donation fra Odd Fellows Ordenens Humanitære Fond og ansat en ny supervisor, 
Simon. 

Sidste år omkring sommerferien og i tiden op til sagde vi farvel til cirka halvdelen af 
frivilliggruppen. Heldigvis fik vi både før sommerferien og i løbet af året nye frivillige ind, 
som har været et skønt bidrag til gruppen. Senest har vi ansat fire nye, som nu skal læres op i 
mødestedet og det organisatoriske omkring. Det er en stor opgave for hele gruppen, når nye 
kommer til, men det er også fedt med nye perspektiver – og nye Ventil-venner.” 



5) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab. 

Kassereren, Jakob Tersbøl, fremlagde det reviderede årsregnskab for året. 

Regnskabet blev vedtaget. 

6) Indkomne forslag. 

Der var ingen forslag at behandle under punktet.  

7) Valg af bestyrelse  

Formand: Mette Refshøj Brahe 

Næstformand: Iben Kallestrup Fjord Mortensen 

Kasserer: Jakob Tersbøl 

Navne på resten af bestyrelsen: Simon Walenkamp, Ingeborg Vallentin, Marlene Siem  

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: 



  

  

  

                                                               

Formand, Mette Refshøj Brahe                                      Referent, Marlene Siem 

 


