
Opstilling til lokalkomitéen 2020 

Mit navn er Katya Felicia Nielsen, jeg er 26 år gammel og læser til pædagog.  

Jeg er bosiddende i Søborg ved København, og er oprindeligt fra Fyn. 

Siden december 2019 har jeg været en del af lokalkomitéen, hvor jeg har været formand for 
HR-udvalget. Det har været super lærerigt at være med til at starte lokalkomitéen op og tage 
nogle gode beslutninger for at sikre kvaliteten i det lokale arbejde i Ventilen, samt at give 
HR-udvalget et nyt pust med nye frivillige til udvalget, hvor vi bl.a. har arbejdet med 
fratrædelsesguiden, når de frivillige stopper lokalt.  

Derfor vil jeg gerne stille op til lokalkomitéen igen, men som et ordinært medlem da jeg 
gerne vil fokusere på, at lokalkomitéen kommer til at udvikle sig endnu mere og får støttet op 
om de 23 lokale tilbud der er på landsplan i ventilen. Derudover vil jeg gøre mit for, at flere 
får kendskab til hvad lokalkomitéen arbejder med. 

Jeg vil bruge de erfaringer, som jeg har gjort mig i de sammenlagte 6 år som frivillig i 
Ventilen. Jeg har erfaring fra Ventilen Odense og KOMsammen Odense, hvor jeg bl.a. var 
projektleder/formand, uddannelsesansvarlig, pr-ansvarlig og supervision ansvarlig, så jeg 
har næsten prøvet alle poster lokalt. Det gav mig et dybdegående indblik i, hvad det kræver 
at drive et lokalt tilbud på frivillig basis. Derudover har jeg siddet i fagligt udvalg, hvor jeg var 
formand i et års tid. Udover det, har jeg tidligere været en del af Ventilen Danmarks 
bestyrelse. Så, alt i alt, har jeg meget Ventilen-erfaring både lokalt, organisatorisk og som 
national frivillig. Det har alt sammen givet mig et stort kendskab til organisationen, som jeg 
vil bruge i Lokalkomiteen til at videreudvikle Ventilens tilbud. 

Jeg synes det er vigtigt, at der sidder en i lokalkomitéen som stadig er i et lokaltilbud når der 
skal tages beslutninger på vegne af de lokale tilbud. Det er jeg, da jeg stadig sidder lokalt 
som projektleder/formand i Ventilen Frederiksberg, som jeg har været med til at starte op 
siden september 2019. Grunden er at man kan komme med input til de forskellige tiltag, som 
lokalkomiteen overvejer til de lokale tilbud, og har en ide omkring om det kan fungere i 
praksis. 

Derfor håber jeg med overstående, at i har lyst til at vælge mig ind i lokalkomiteen for det 
kommende år, og jeg glæder mig til at se jer virtuelt til Ventilen Danmarks årsmøde den 24. 
oktober 2020  

Med venlig hilsen 

Katya Felicia Nielsen. 

  

 

 

 


