
 

Referat af KOMsammen Københavns årsmøde 2020 

Afholdt: 20. juni 2020. Nørrebrogade 14D 220 København N 

Til stede (stemmeberettigede medlemmer):  

Frederik Angelo Lynge 

Mads Emil Andersen 

Alberte Tscherning Jacobsen 

Morten Enevoldsen  

Thea Ravnsbæk  

Marieke van den pol  

Christian Altenow Nielsen 

Jasmin Petersen 

1) Mødet åbnes af en repræsentant for bestyrelsen 

Frederik bød velkommen til årsmødet  

2) Valg af dirigent og referent 

Frederik blev valgt som dirigent 

Alberte blev valgt til referent 

3) Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet 

Frederik Lynge konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt 1 måned før årsmødet på 
Ventilens hjemmeside til alle medlemmer 

4) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning. 

Følgende er uddrag fra formandens mundtlige beretning til årsmødet 

I 2019 havde vi besøg af 23 unge, som i alt besøgt os 93 gange. Det vil så sige 4,4 gange pr 

ung. Ud af de 23 unge var der 12 nye.  

 

 

Engangs Besøg:  



I 2019 havde vi 42 % af vores nye unge, der kun kom 1 gang. I 2020 ligger vi på 31%.  

Det går den rigtige vej, men her skal vi fortsat have meget fokus i 2020.  

 

Åbningsdage:  

I 2019 havde vi åbent 38 dage. Fjerner man ferielukninger, betyder det at vi har aflyst 4 

vagter totalt i 2019.  

 

Mega godt gået! Det lever også meget godt op til vores målsætning for 2019 og har været 

med til at gøre vores tilbud mere stabilt. Denne målsætning fortsætter vi med i 2020!  

 

Frivillige  

Vi har det sidste 1,5 år været mange frivillige. 13 frivillige er det blevet til. 4 er stoppet. Vi 

har højst været 9 frivillige på samme tid.  

 

Marieke er den af vores frivillige som har været her i længst tid - 2,5 år har hun faktisk været 

frivillig i KOMsammen København!  

 

Månedsmøderne: 
I 2019 lå vi på en mødedeltagelse på 89% og i 2020 er vi faldet ned på en mødedeltagelse på 

68%. Efter sommer skal vi som minimum op på omkring de 90% igen.  

 

Målsætninger for 2020: (FL) 

1. Vi skal have mødedeltagelse på månedsmøderne op igen!  

2. Vi skal blive bedre til at få nye unge til at besøge os igen 

3. Vi skal have åbent på alle åbningsdage 

4. Fortsætte med at en have en stærk frivilliggruppe med sociale aktiviteter 

5. Få styr på fratrædelses procedurer for frivillige 

 

5) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab. 

Kassereren, Mads Andersen, fremlagde årsregnskabet. Regnskabet blev vedtaget. 

 

6) Indkomne forslag. 

Frederik og Alberte foreslår følgende 3 ting:  

Jubilæums fejringer 

- Fremover kommer vi til at fejre frivilliges årsjubilæum. Det vil bl.a. indebære en lille 

lykønskning på vores sociale medier, så de unge også kan følge med i hvem der er i 

frivilliggruppen, hvor længe de har været her osv.  

 



Fratrædelse af frivillige  

- Vi skal have en ny procedure ift. når frivillige fratræder vores tilbud. Vi afventer 

HR-udvalgets forslag. Men udover det vi allerede gør, skal vi som minimum lave et 

opslag på vores sociale medier hvor vi fortæller, at den frivillige stopper.  

 

Præsentation af ny struktur i KOMsammen København  

- Frivillige skal som minimum:  

- Hvis man laver organisatorisk arbejde 

- Tage 1 vagt pr. måned 

- Hvis man ikke laver organisatorisk arbejde 

- Tage minimum 2 vagter pr. måned 

- Komme til månedsmødet 

- Svare på beskeder - slack skal tjekkes minimum 1 gang om ugen. 

 

Alle forslag blev vedtaget 

7) Valg af bestyrelse  

Formand: Frederik Angelo Lynge blev valgt som formand 

Næstformand: Alberte Nora Tscherning Jacobsen blev valgt som næstformand 

Kasserer: Mads Emil Andersen blev valgt som kasserer 

 

8) Fremlæggelse og godkendelse af kontingent. 

Bestyrelsens indstilling på kr. 75,- årligt blev godkendt af årsmødet 

Det er godkendt  

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. 



 

Dato og underskrift: 20. juni 2020 

  

  

  

                                                                 

Formand, navn                                     Referent, navn 

 

Frederik A. Lynge (Jul 2, 2020 14:57 GMT+2)
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