VEDTÆGTER FOR VENTILEN DANMARK
(Vedtægten er gældende fra årsmødets afslutning den 24. oktober 2020)

§1

Navn

Stk. 1

Foreningens navn er Ventilen Danmark.

§2

Formål

Stk. 1

§3
Stk. 1
a)
b)
c)
d)
Stk. 2

Ventilen Danmark er en frivillig social ungdomsorganisation, hvis 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.

Medlemmer
Man er medlem af Ventilen Danmark hvis:
Man bakker op om foreningens formål
Har erklæret sit medlemskab skriftligt overfor foreningen
Har betalt det årlige kontingent
Ikke fylder 35 år eller derover i indeværende år.
Kontingentet for det følgende år, fastsættes af årsmødet jf. § 5. stk. 9.

Stk. 3
Hvis man er optaget som medlem i en af Ventilen Danmarks lokalforeninger, og
lever op til kriterierne i §3 stk. 1, optages man automatisk som individuelt medlem af Ventilen
Danmark.
Stk. 4
En person, der ikke lever op til kravet i §3 stk. 1 pkt. d, kan anmode om at blive
optaget som medlem. Dette skal ske ved henvendelse til sekretariatet, hvorefter bestyrelsen
behandler anmodningen indenfor to måneder. Bestyrelsen vurderer anmodningen på
baggrund af om medlemmet lever op til de øvrige kriterier i §3 stk. 1 og om vedkommende
forventes at ville bruge sit medlemskab aktivt.

§4

Lokalforeninger

Stk. 1
Lokale foreninger, der driver aktiviteter for unge, der føler sig
ensomme og hvis formål og aktiviteter harmonerer med Ventilen Danmarks,
kan søge om optagelse som medlemmer af Ventilen Danmark. Ventilen
Danmarks bestyrelse træffer beslutning om optagelsen.
Stk. 2
Ventilen Danmark kan etablere samarbejder med andre typer lokale foreninger
og projekter. Bestyrelsen træffer beslutning om under hvilke former, det skal foregå.

§5

Årsmødet

Stk. 1

Årsmødet er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2

Årsmødet holdes hvert år i september eller oktober.

Stk. 3
Alle medlemmer af Ventilen Danmark har adgang til årsmødet, hvor de ved
fremmøde opnår stemmeret.
Stk. 4
Årsmødet skal indkaldes skriftligt eller pr. mail til alle medlemmer med mindst 1
måneds varsel af formanden.
Stk. 5

Bestyrelsen, lokalkomitéen og den kritiske revision vælges på årsmødet

Stk. 6
Ved årsmødets start optælles antallet af tilstedeværende og dermed
stemmeberettigede medlemmer.
Hver lokalforening tildeles herefter et antal stemmer, som beregnes ved at antallet af
tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer deles med antallet af repræsenterede
lokalforeninger, hvorefter der oprundes til nærmeste hele antal stemmer.
Stk. 7
Alle lokalforeninger, der er medlemmer af Ventilen Danmark, kan sende et
medlem af lokalforeningen som deres repræsentant og stemmebærer ved årsmødet.
Dirigenten skal senest ved årsmødets åbning vide, hvem der bærer lokalforeningens stemmer.

Stk. 8
Alle årsmødebeslutninger, der fremgår af dagsordenen, træffes ved simpelt
stemmeflertal. Vedtægtsændringsforslag kræver dog, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er
for.

Stk. 9

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordinært årsmøde skal mindst indeholde:
Mødets åbning ved formanden
Valg af dirigent og referent
Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning
Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
o Herunder rapport fra de kritiske revisorer
Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse jf. § 7
Valg af Lokalkomité jf. § 8
Valg af kritiske revisorer jf. § 10
Eventuelt

Stk. 10
Forslag der ønskes behandlet af årsmødet sendes til sekretariatet senest 3 uger før
årsmødet. Forslagene gøres herefter tilgængelige for foreningens medlemmer og
lokalforeninger senest 2 uger før årsmødet.
Stk. 11
Ventilen Danmarks bestyrelse fastsætter i et sæt valgregler de nærmere
retningslinjer for opstilling og valg til bestyrelse, lokalkomité og kritisk revision. Heri
fastlægges blandt andet opstillingsfrister og -metoder. Valgreglerne vedtages og gøres
tilgængelige for medlemmerne senest tre måneder før det ordinære årsmøde.
Stk. 12
Personvalg skal finde sted ved skriftlig afstemning, såfremt mindst én af de
stemmeberettigede på årsmødet udtrykker ønske herom.

Stk. 13
På årsmødet tages referat, der skal til godkendelse hos bestyrelsen på det
førstkommende bestyrelsesmøde. Herefter offentliggøres referatet.

§6

Ekstraordinært årsmøde

Stk. 1
Ekstraordinært årsmøde skal afholdes såfremt 1/5 af medlemmerne eller 1/3 af
bestyrelsen finder dette nødvendigt.
Stk. 2
Ekstraordinært årsmøde skal indkaldes skriftligt eller pr. mail til alle medlemmer
med 14 dages varsel og med angivelse af motiveret dagsorden.
Stk. 3
Ved ekstraordinært årsmøde gælder samme regler som på ordinært årsmøde med
undtagelse af §5, stk. 9. Hvis der skal foretages personvalg vil det være de ved indkaldelsen
vedtagne valgregler, der gælder.

§7

Bestyrelsen

Stk. 1
Bestyrelsen består af formand, to næstformænd og to til fem
yderligere medlemmer, der alle vælges direkte på årsmødet. Derudover kan
vælges op til tre suppleanter.
Stk. 2
Formand og næstformænd vælges for to år. Formand i ulige år og næstformænd i
lige år. Alle andre i bestyrelsen vælges for et år.
• Såfremt formanden går af i løbet af sin valgperiode, vælger bestyrelsen hvilken af
næstformændene der skal indtræde som formand indtil førstkommende årsmøde, og en
ny næstformand vælges af bestyrelsens midte.
• Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv, dog skal der altid være to
bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget som medlemmer af lokalkomitéen.
Stk. 3

Valgbar til bestyrelsen er alle Ventilen Danmarks medlemmer.

§ 7a Bestyrelsens arbejde
Stk. 1
Bestyrelsen har til opgave at sætte de overordnede værdimæssige, strategiske,
politiske og økonomiske rammer for organisationens drift og udvikling – herunder rammerne
for lokalkomitéens arbejde med at udvikle og kvalitetssikre arbejdet i de lokale tilbud til
ensomme unge.
Stk. 2

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden

Stk. 3
Ved afstemninger i bestyrelsen, hvor der er stemmelighed, er formandens stemme
afgørende.
Stk. 4
Formandskabet – bestående af formand og begge næstformænd - varetager
foreningens daglige drift. Formandskabet er bemyndiget til at tegne Ventilen Danmark,
herunder underskrive foreningens årsregnskab med henblik på dets godkendelse på
foreningens Årsmøde. Formandskabet kan meddele prokura. Formandskabet fastsætter selv
sin forretningsorden.
Stk. 5
Bestyrelsen forventes at nedsætte flere korps af frivillige til at rådgive bestyrelsen
og udføre konkrete opgaver ift. organisationens nationalt rettede aktiviteter.

§8

Lokalkomité

Stk. 1
Lokalkomitéen består af mindst fire og maksimalt seks medlemmer, der alle
vælges på årsmødet. Dertil kommer to medlemmer der udpeges af bestyrelsen.
Stk. 2

Lokalkomitéens medlemmer vælges for et år ad gangen.

Stk. 3
Forud for årsmødet indstiller den afgående lokalkomité hvilke
udvalg, der skal være i det kommende år, dog maksimalt seks. På årsmødet
vælges så en formand for hvert af disse udvalg og yderligere komitémedlemmer, så der i alt vælges mindst fire og maksimalt seks medlemmer.
Stk. 4

Valgbar til komitéen er alle Ventilen Danmarks medlemmer.

§ 8a

Lokalkomitéens arbejde

Stk. 1
Lokalkomitéen har til opgave at støtte op om, udvikle og sikre kvaliteten i arbejdet
i Ventilens lokalforeninger ved at fastsætte rammerne for de lokale foreningers arbejde, samt
at koordinere arbejdet i de forskellige udvalg og grupper der arbejder med relevante emner.
Stk. 2

Lokalkomiteen fastsætter selv sin forretningsorden

Stk. 3
poster

Lokalkomiteen konstituerer sig selv med formand og næstformand og evt. øvrige

Stk. 4
Det er udvalgsformændenes rolle at etablere og drive de udvalg og grupper, som
den afgående lokalkomité har indstillet til, dog har en enig lokalkomité mandat til at ændre i
udvalgssammensætningen mellem årsmøderne.

§9

Regnskab og revision

Stk. 1

Regnskabs- og kontingentåret følger kalenderåret.

Stk. 2
Ventilen Danmarks regnskaber revideres af en registreret eller statsautoriseret
revisor valgt af bestyrelsen.
Stk. 3

Bestyrelsen fremsætter kontingentforslag på årsmødet.

§10

Kritisk revision

Stk. 1.
Ventilen Danmarks økonomi gennemses mindst to gange om året af to kritiske
revisorer, hvorefter de aflægger rapport for hhv. bestyrelsen og årsmødet.
Stk. 2.
Revisorerne skal holde øje med at foreningens midler forvaltes i tråd med
årsmødet og bestyrelsens beslutninger.

Stk. 3
Valgbar til den kritiske revision er alle foreningens
medlemmer.
Stk. 4

De kritiske revisorer er valgt for et år ad gangen.

§ 11

Opløsning

Stk. 1
Opløsning af Ventilen Danmark kræver, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer
er til stede på årsmødet, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Stk. 2
Kan § 11 stk. 1 ikke opfyldes, skal bestyrelsen, såfremt der på årsmødet var flertal
for en nedlæggelse af Ventilen Danmark, senest 14 dage efter dette årsmøde indkalde til
ekstraordinært årsmøde. Såfremt opløsning vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer er dette
stemmeresultat bindende uanset det fremmødte antal stemmeberettigede.
Stk. 3
Såfremt der skabes det fornødne flertal for opløsning bestemmer årsmødet,
hvorledes og ved hvem foreningens forpligtelser skal afvikles. Foreningens evt. formue
skænkes til af årsmødet godkendte formål til fordel for socialt svage unge.

