
Begrundelse for  

Forslag til ændring af Ventilen Danmarks vedtægter 
 
Ændringsforslagene er indstillet af en enig bestyrelse, der håber at årsmødet 2020 vil vedtage det. 
 
Den væsentlige ændring er en formulering i formålsparagraffen (§2) hvor bestyrelsen ønsker at 
tydeliggøre at vi ser os selv som en ”frivillig social ungdomsorganisation”. 
Det har vi altid været – med vedtægternes bestemmelser om at medlemmer skal være under 35 
år, med aktiviteter der primært er drevet af frivillig og med et socialt fokus. Bestyrelsen ønsker blot, 
at gøre det tydeligt, ved at skrive det direkte ind. 
 
Der foreslås derfor følgende konkrete ændring: 
 

§ 2 Formål 
 
Stk. 1  Ventilen Danmark er en frivillig social ungdomsorganisation, hviss formål er at 

forebygge og afhjælpe unges ensomhed: 
• Ved at støtte driften af lokale tilbud for unge, der føler sig ensomme.  
• Ved at indsamle, udvikle og formidle viden om ungdomsensomhed og 

redskaber til at forebygge det.  
• Ved at arbejde for, at ungdomsensomhed er på samfundsdagsordenen og være 

fortalere for de unge, der føler sig ensomme. 
 
 
  



Derudover foretages der en konsekvensændring i det §12 med overgangsordningen ifb. de større 
organisationsforandringer fra 2019 bortfalder, da den ikke længere er nødvendig.  
 
Den paragraf, der udgår, er følgende:  
 
 

§ 12  Overgangsordning 
 
Stk. 1  Forslaget om ændring af § 2 – ændring af formålsparagraffen vil træde i kraft 
ved årsmødets afslutning. 
 
Stk. 2  Forslaget om ændring af § 3 – afskaffelse af støttemedlemmer (og efterfølgende 
konsekvensændringer) vil træde i kraft med virkning fra 1. januar 2020. 
 
Stk. 3  Forslagene vedr. ændring af bestyrelsens sammensætning, etablering af 
lokalkomité og kritisk revisor-funktion – samt tilhørende forslag om ændringer af 
afholdelse af valg og vægtning af stemmer, træder i kraft så snart forslagene måtte være 
vedtaget, således at der på årsmødet 21. september 2019 afholdes valg i henhold til de nye 
vedtægter.  

• I så fald kan opstillinger til alle pladser i bestyrelse, lokalkomité og kritisk revision 

ske på selve årsmødet, umiddelbart inden valgafholdelsen.  

• I så fald skal der vælges en næstformand, udover den siddende, for et år.  

• I så fald skal der på indstilling fra den siddende bestyrelse vælges formænd til fire 

udvalg: Fagligt Udvalg, Kompetenceudvalget, HR-udvalget og Oplevelsesudvalget. 

 
Stk. 4  Hvis dele af vedtægtsforslaget ikke bliver vedtaget vil det være de elementer, 
der er vedtaget, der træder i kraft inden valghandlingen.  
 
Stk. 5  Øvrige ændringer, der ikke er nævnt her, træder i kraft ved årsmødets 
afslutning.  
 
 
De samlede vedtægter inkl. Ændringsforslag kan findes her. 

https://ventilen.dk/wp-content/uploads/2020/10/VEDTÆGTER-FOR-VENTILEN-DANMARK-forslag-oktober-2020.pdf

