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Kære medlemmer af Ventilen, 

Det er med både spænding og ydmyghed, at jeg stiller op som næstformand til Ventilens 

bestyrelse. Det er en mægtig opgave dels at bevare, dels at udbygge det stærke fundament, 

som Ventilen i dag står på – ikke mindst for mig, som er ny i Ventilens univers.   

Fra mit perspektiv indebærer bestyrelsesansvaret et aktivt arbejde for at styrke 

organisationens økonomi, så Ventilen kan fortsætte med at gøre en forskel hver eneste dag 

for ensomme unge lokalt. Alt for mange unge er ensomme i dag, og selvom vi kan gøre meget 

i mødet med de unge, er der også større samfundstendenser, som spiller ind og må 

adresseres. Det vigtige, lokale arbejde skal derfor sammenkobles med en strategisk indsats 

for at øge det bredere kendskab til Ventilens viden og kompetencer på området – dels så 

flere berørte kan finde hjælp, men også så deres sag kan blive hørt i offentligheden og 

dermed bedre kan forebygges. Ventilen bør i endnu højere grad have organisatoriske kræfter 

til at dele ud af sin viden og præge den politiske dagsorden og beslutningsproces.         

For mig vil dette først og fremmest betyde, at jeg skal lytte og lære: Jeg kommer til bordet 

med åbenhed og lærevillighed; ikke med en fast plan.  Tidligere har jeg arbejdet som 

projektleder hos Altinget, hvor jeg i tæt samarbejde med ledelse og direktion var involveret 

i det strategiske arbejde fra økonomisk analyse til beslutningstagen omkring eksisterende 

og nye forretningsområder. Herudover har jeg igennem mine studier beskæftiget mig 

indgående med politisk organisering, og jeg brænder for demokrati, klima og 

bæredygtighed.  

Det er mit håb, at jeg kan viderebringe mine analytiske og teoretiske kompetencer samt 

omstille min kommercielle erfaring til Ventilens frivillige indsats i et samarbejde med den 

øvrige bestyrelse.  

Jeg håber, at I vil vælge mig som næstformand.  

Bh Nikolaj.  


