
 
 

 Dagsorden for Ventilens årsmøde 2020 

Den 24. oktober 

 

Kl. 15.00-17.00   

1. Mødets åbning ved formanden  

2. Valg af dirigent og referent  

3. Fremlæggelse og godkendelse af formanden beretning 

- Herunder en kort beretning fra lokalkomitéen  

4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab  

- Herunder rapport fra de kritiske revisorer  

5. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent  

6. Indkomne forslag  

- Bestyrelsen foreslår, at vi tilføjer ”Ventilen er en frivillig, social ungdomsorganisation” til 

formålsparagraffen  

7. Valg af bestyrelsen  

- To næstformænd for to år 

- To til fem medlemmer vælges for et år  

- Op til tre suppleanter vælges for et år  

8. Valg af lokalkomité jf. § 8 

- Formand for oplevelsesudvalget  

- Formand for HR-udvalget  

- Formand for Kompetenceudvalget  

- Formand for Fagligt Udvalg  

- Op til to yderligere medlemmer  

9. Valg af kritiske revisorer jf.  § 10 

- Valg af to kritiske revisorer for et år  

10. Eventuelt  

Ad. 4. Årsregnskabet kan ses på www.ventilen.dk/ventilen-i-tal  

Ad. 5. Forslag, som ønskes behandlet på årsmødet, skal sendes til info@ventilen.dk senest den 1. oktober. 

Forslagene offentliggøres på www.ventilen.dk/aarsmoede og sendes til alle lokalforeninger senest den 8. 

oktober.  

Ad,  7. + 8. + 9. Vil du stille op til Ventilens bestyrelse, lokalkomité eller den kritiske revision, skal du sendes 

en skriftlig opstilling til info@ventilen.dk senest den 1. oktober. Du skal skrive, hvilken post, du ønsker at 

stille op til. Skriv også gerne lidt om dig selv, og hvorfor du stiller op til netop dem post.   

Alle opstillinger offentliggøres på www.ventilen.dk/aarsmoede og sendes til alle lokalforeninger senest den 

8. oktober. Hvis der er poster, der ikke er kommet indstillinger til, er der mulighed for at stille op til disse 

frem til og på selve årsmødet.  

Suppleanter til bestyrelsen kan stille op på selve årsmødet.  

Dagsordenen kan ændre sig frem til den 8. oktober, hvor den endelige version er tilgængelig på:  

www.ventilen.dk/aarsmoede  
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