
Kære alle medlemmer af Ventilen  

 

Jeg opstiller som næstformand, men kun for en etårig periode. Det skyldes, at min nuværende private 

situation gør, at jeg som udgangspunkt kun kan binde mig for ét år mere.  

 

Min motivation 

Jeg har nu været en del af Ventilens bestyrelse i ét år. Det har været en spændende og lærerig rejse. 

Samtidig har det været en ære, at være med i en organisation, med et så godt og aktuelt formål. 

 

Jeg ønsker derfor at fortsætte mit engagement i bestyrelsen, ved at stille op som næstformand. Det gør jeg, 

fordi jeg mener, at jeg har en masse at bidrage med i bestyrelsens arbejde. Her vil jeg særligt have et øje for 

den fremtidige udvikling og kvalificering af Ventilens nylige strategier og at styrke Ventilens politiske virke.  

 

Bestyrelsen har det seneste år brugt kræfter på at se indad og har arbejdet med hvordan bestyrelsen 

fungerer som en professionel ledelse, bestående af frivillige med forskellige baggrunde. Det skal vi 

fortsætte med at gøre. Men det er også vigtigt, at vi ser udad på hele organisationen og bestræber os på at 

blive en god bestyrelse for hele Ventilen. 

 

Jeg vil arbejde for, at Ventilens strategiske arbejde skaber værdi for de unge der benytter Ventilens tilbud 

og alle de fantastiske frivillige, som hver dag gør det til en realitet. Samtidig vil jeg arbejde for, at ventilen 

bruger sine ressourcer på det rigtige og ikke lader sig forblinde af uklare og urealistiske mål.      

 

Lidt om mig 

Jeg er 29 år og bor med min kæreste i Sydhavnen. Jeg arbejder til daglig som projektleder i en statslig 

styrelse, inden for ledelse og arbejdsliv. Jeg har derudover erfaring med at udvikle alliancer, der arbejder 

med velfærdsforbedringer. I den forbindelse har jeg arbejdet med udvikling af strategier i Stressalliancen, 

der arbejder for at alle skal have overskud i hverdagen og Velkomstalliancen, der blev startet med en vision 

om at gøre Danmark til et velkomstland, der tager godt imod nye borgere fra hele verden. Derudover har 

jeg også erfaringer med frivilligt arbejde, bl.a. som Partnership Director i DANSIC, hvor jeg var leder for et 

team, der sikrede partnere og finansiering til vores årlige aktiviteter. 

 

 

Jeg håber på at kunne støtte Ventilen med disse erfaringer og at I vil vælge mig som næstformand. 

 

 

De bedste hilsner, 

Jacob Vinding Frederiksen 

Jacob_dk@ventilen.dk 

 


