
 

Venlig hilsen 
Ditte Petricia Halberg Rasmussen 

Kære medlem af Ventilen Danmark 
Mit navn er Ditte, og jeg er 26 år gammel. Til dagligt arbejder jeg i 
en miljøvirksomhed, RGS Nordic. Til februar starter jeg som 
Socialrådgiverstuderende. 

I 2014 startede min tid i det lokale mødested i Næstved, og her 6 år 
efter har jeg begået mig bredt i organisationen. Lokalt har jeg 
prøvet kræfter med næsten alle ansvarsposter. Mit første skridt ind i 
det nationale arbejde, blev som underviser i 
Grunduddannelsesgruppen, derefter tog jeg muligheden og 
stillede op til bestyrelsen i 2016, her sad jeg 3 lærerige og 
spændende år. 

Efter et års pause fra det nationale arbejde, kan jeg nu mærke 
at det kribler i mine fingre for at komme i gang igen. Derfor 
stiller jeg nu op som formand for fagligt udvalg. 
 
 
 

Inden vi sidste år vedtog en masse forandringer for vores organisation, var jeg selv med til 
at lægge de grundsten som Lokalkomitéen og generelt hele vores struktur bygger på i 
dag. 
Jeg er ikke i tvivl om, at vi valgte den rigtige vej for Ventilen, da vi valgte at organisere os 
med dette ekstra ledelseslag. Igennem lokalkomitéens første år, har jeg ikke kunne lade 
være at følge lidt med, og det har kun styrket min motivation for at blive en del af den. 
Lokalkomitéens rolle er vigtig, for det er nemlig dem der understøtter, fastholder og 
kompetenceudvikler vores uundværlige frivillige landet over.  Jeg ønsker at Lokalkomitéen 
skal gøres endnu mere synlig og tilgængelig i vores organisation. 
For mig er det nemlig vigtigt, at Ventilens frivillige bliver set, hørt og styrket. Ventilen er 
summen af deres frivillige, som der så fint står beskrevet i vores frivilligpolitik. 

Når vi arbejder med de unge, ved vi at det er vigtigt at sætte gode og trygge rammer, og de 
rammer bliver skabt ud fra, at vi altid sikrer en solid kvalitet i dén måde, vi i bruger Ventilens 
metoder i tilbuddet sammen med de unge. - Dén kvalitet vil jeg gerne være med til at 
opretholde og gøre endnu stærkere i det lokale arbejde. 
I Ventilen ér vi allerede fagligt dygtige, den kvalitet vi leverer er jeg stolt af, men jeg er 
samtidig også sikker på, at der er mange gode erfaringer fra de lokale tilbud, som Fagligt 
Udvalg i det kommende år har brug for at indhente, så vi kan udvikle på vores metoder og 
give jer de redskaber, til at gøre det I gør bedst - Nemlig at gøre ungdommen mindre ensom. 
 
Såfremt jeg bliver valgt ind i Lokalkomitéen, vil jeg se frem til at hive min formandskasket på i 
arbejdet med Fagligt Udvalg, og samtidig sikre at de frivillige altid kan spejle Ventilens 
grundværdier ved at se Lokalkomitéen som en tillidsfuld, nærværende, ansvarlig og 
udviklende frivillig ledelse. 


