
 

 

Referat af KOMsammen Holbæks årsmøde 

Afholdt: 4. August. 2020 i parken ved Holbæk bibliotek 

Til stede:  

Sara, Tobias, Kasper, Thamina  

1) Mødet åbnes af en repræsentant for bestyrelsen 

Tobias bød velkommen til årsmødet  

2) Valg af dirigent og referent 

Julie Amanda blev valgt som dirigent  

Kasper blev valgt til referent (Husk at formand og referent ikke må være den samme!) 

3) Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet 

Julie Amanda konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt 1 måned før årsmødet på Ventilens 
hjemmeside til alle medlemmer d. 4 juli   

4) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning. 

Følgende er uddrag fra formandens mundtlige beretning til årsmødet: 

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

Tobias og Sara fortalte om det foregående år. Det har været svært at få åbent KOMsammen og der 
faldet nogle frivillige fra. Nu er vi 5 frivillige m er motiverede og gerne vil åben KOMsammen 
Holbæk i 2020. Der er blevet fundet lokaler til KOMsammen, men grundet corona kan vi først være 
i dem efter sommerferien hvor vi også satser på at åbne.  

5) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab. 

Julie Amanda fremlagde det reviderede årsregnskab for år i samarbejde med Tobias. 

Efter nogle korte opklarende spørgsmål fra de fremmødte, blev årsregnskabet enstemmigt 
godkendt.  

6) Indkomne forslag. 



 

Kasper forslog at komme ud på skoler og fortælle om det at være frivillige 

Julie Amanda kom med forslaget at fremlægge det i eksempelvis i klasserne og 
fortælle om at blive frivillig med formålet om at kunne få flere frivillige og 
muligvis folk der gerne ville kunne bruge tilbuddet. 

7) Valg af bestyrelse  

Formand: Tobias  

Næstformand: Sara 

Kasserer: Kasper (kapper the dapper) 

Pr ansvarlig : tahmina 

8) Fremlæggelse og godkendelse af kontingent. 

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

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

Dato og underskrift: 

  

  

  

                                                                 

Formand, navn                                     Referent, navn 

kasper andersen (Jul 6, 2020 17:52 GMT+2)Tobias Sølling (Aug 8, 2020 00:03 GMT+2)
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