
Opstilling til Ventilen Danmarks Lokalkomité – Lars Andersen 

Jeg har det sidste årstid, haft fornøjelsen af at være en del af Lokalkomiteen som menig medlem, hvor jeg 
blev betroet tilliden som formand. Den tillid, og mulighed for at være en del af Lokalkomiteen, har Jeg sat 
enorm stor ydmyghed og stolthed i. Men, jeg har fortsat meget mere at bidrage med, og har slet ikke fået 
nok, her efter kun et år.  

Så, derfor stiller jeg op igen i år, som menig medlem til Ventilen Danmarks Lokalkomité.  

Min motivation 
Med mig ind i Lokalkomiteen bringer jeg otte års Ventilen erfaring, hvor jeg har prøvet alt fra at være 
formand, kasserer, samt pr- og uddannelsesansvarlig. Hvilket i mit første år, gav mig et solidt udgangspunkt 
for Lokalkomiteens arbejde. Her arbejdede vi med alt fra retningslinjer, akkreditering af Ventilen og 
KOMsammen, forandringsteorien, GDPR, dokumentationsarbejdet, vores værdier og metoder, og meget 
mere. Alt sammen med det formål, at skabe endnu bedre vilkår for alle vores frivillige og ikke mindst 
frivilliglivet, hvor end man er frivillig i Ventilen.  

Især det at skabe endnu bedre vilkår for os frivillige og have fokus på det gode frivilligliv, har mit fokus, fordi 
jeg selv har oplevet som frivillig i Ventilen, hvor vigtigt det er at have en god frivilliggruppe og kultur. For det 
kræver virkelig en god frivilliggruppe at kunne drive vores tilbud, eller hvis man indgår i noget nationalt 
arbejde. Derfor vil min første prioritet, altid være at have fokus på, at give vores frivillige de bedste 
betingelser for at kunne gøre det, vi er bedst til - nemlig at skabe de gode succeshistorier, og gøre 
ungdommen mindre ensom. Og så gør det jo ikke noget, at vi også har det bare lidt sjovt samtidig.  

Jeg tror på, at vi fortsat kan simplificere forskellige administrative og organisatoriske arbejdsgange, i vores 
måde at arbejde på, og på den måde bruge vores frivilliges hænder og ressourcer endnu bedre i fremtiden, 
og på den måde få endnu gladere frivillige. Jeg ser også muligheder for at digitalisere forskellige områder af 
vores organisation yderligere, og på den måde måske endda samtidig gøre Ventilen til en mere papirløs, men 
grønnere organisation. Et projekt her kunne f.eks. være at digitalisere vores refusioner, og gøre vores lokale 
tilbud mere papirløs, men mere digital i hverdagene.  

Jeg har også en personlig ambition om, at Lokalkomiteen i endnu højere grad fremadrettet, skal være de 
frivilliges stemme i organisationen. Derfor skal Lokalkomiteen være repræsenteret endnu mere ved nationale 
arrangementer og diverse fora i fremtiden, i form af oplæg. Hvor der også vil være mulighed for at have et 
fortroligt dialog rum, med en fra Lokalkomiteen.  

Hvem er Lars og hvad kan han? 
Jeg er en 35-årig nordjyde og bosiddende i Aalborg, også 
arbejder jeg til daglig som civilingeniør og projektleder i 
Forsvarsministeriet. Fra mit arbejde, er jeg blæksprutten der 
har mange bolde i luften og der samtidig har det forkromede 
overblik. Hertil skal tilsættes lidt faglighed som ledelses-
snilde, organisationsudvikling, forandringsledelse, strategisk 
sans og en stor portion humor. Meget af mit arbejde består i 
at udvikle og optimere en forretningsproces, med fokus på at 
skabe en øget arbejdsglæde og tilfredshed hos såvel kunder, 
som kollegaer og medarbejdere. Hvilket er nøjagtigt det, 
samt min faglighed, jeg kan bidrage med til det fremtidige 
arbejde i Lokalkomiteen.  

 


