
 

Referat   af   Ven�len   Hillerød   årsmøde  

A�oldt:    Den   26.   Maj   kl.   17,   Buevej   1,   3400   Hillerød  

Til   stede    (stemmebere�gede   medlemmer) :   Laura   Falk,   Cecilie   Skjøt   Kris�ansen,   Emil   Bayer,  
Phillip   Kongstad,   Asla   Madsen,   Tea   Evensen,   Nicoline   Steensen,   Cecilie   Føhns,   Tobias  
Dyhrman,   Pernille   Hansen,   Tobias   Helgesen     (Husk,   at   kun   medlemmer   af   foreningen   kan  
s�lle   op   �l   poster   i   bestyrelsen   og   har   stemmeret) .  

1)   Mødet   åbnes   af   en   repræsentant   for   bestyrelsen  

Phillip   bød   velkommen   �l   årsmødet  

2)   Valg   af   dirigent   og   referent  

Phillip   blev   valgt   som   dirigent  

Laura   blev   valgt   �l   referent   (Husk   at   formand   og   referent   ikke   må   være   den   samme!)  

3)   Godkendelse   af   formalia   omkring   indkaldelse   af   årsmødet  

Dirigent   [Phillip]   konstaterede,   at   årsmødet   var   lovligt   indkaldt   1   måned   før   årsmødet   på  
Ven�lens   hjemmeside   �l   alle   medlemmer   +   hvilken   dato  

4)   Fremlæggelse   og   godkendelse   af   bestyrelsens   beretning.  

Følgende   er   uddrag   fra   formandens   mundtlige   beretning   �l   årsmødet:  

“Det   forgange   år   har   gået   rig�g   godt,   på   trods   af   vi   har   været   nødsaget   �l   at   holde   lukket  
grundet   Corona-virus.   Vi   har   ha�   online   åbent   som   alterna�v,   både   lokalt   samt   na�onal  
deltagelse.   Vi   fortsæ�er   vores   arbejde   med   fornyet   mo�va�on.”  

[De   projekter,   der   har   været   i   Ven�len   Hillerød   det   forgangne   år.   -   du   kan   evt   bede  
formanden   sende   dig   hans/hendes   oplæg,   så   du   kan   kopiere   det   ind   på   forhånd]  

5)   Fremlæggelse   og   godkendelse   af   årsregnskab.  

Kassereren,   Tobias   Dyhrman,   fremlagde   det   reviderede   årsregnskab   for   år   2019   samt  
gennemgik   budge�orslaget   for   2020.  

Regnskabet   blev   vedtaget.  

6)   Indkomne   forslag.  

Nicoline   ops�llede   forslaget.   Forslaget   drejede   sig   om   at   vi   skal   have   mere   fokus   på   større  
arrangementer   samt   at   fastholde   vores   ungegruppe.   Stemmefordelingen   var   11   antal   ja   og   0  
antal   nej.    (Typisk   ændring   af   vedtægter.   Husk,   at   forslag   skal   være   bestyrelsen   i   hænde  

 



 

senest   14   dage   før   mødet   –   det   står   i   jeres   vedtægter).  

7)   Valg   af   bestyrelse   

Formand:   Phillip   Kongstad   blev   genvalgt  

Næs�ormand:   Laura   Falk   blev   genvalgt  

Kasserer:   Tobias   Dyhrman   er   genvalgt   

8)   Fremlæggelse   og   godkendelse   af   kon�ngent.  

Bestyrelsens   inds�lling   på   kr.   75,-   årligt   blev   godkendt   af   årsmødet  

9)   Fremlæggelse   af   forslag   om   at   bestyrelsen   får   mandat   �l   at   indgå   eller   forlænge  
administra�onsa�ale   med   Ven�len   Danmark  

Det   blev   beslu�et,   at   bestyrelsen   har   mandat   �l   at   indgå/forlænge   en   administra�onsa�ale  
med   Ven�len   Danmark.   

10)   Valg   af   ekstern   revisor,   eller   godkendelse   af   at   Ven�len   Danmark   vælger   revisor   på  
vegne   af   foreningen  

Det   blev   godkendt,   at   Ven�len   Danmark   må   vælge   revisor   på   vegne   at   foreningen.  

11)   Eventuelt .  

Der   var   intet   at   behandle   under   punktet.  

(Hvis   der   var   noget   under   punktet   refereres   det   her   -   Husk,   der   kan   ikke   beslu�es   noget   her) .  

Dato   og   underskri�:  

26/5   2020  

   

   

   

                                                                                                                               

Formand,   Phillip   Kongstad                  Referent,   Laura   Falk  

 
 

Dagsorden   for   frivilligmøde   d.   26.   maj   2020  

 






