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Det sidste år har i Ventilen budt på meget nyt. For mig personligt har det været det første år 
som formand, og selvom jeg har været med længe, så har det sidste år kun bekræftet mig i, 
at Ventilen er vigtig. Heldigvis er vi ikke de eneste der ser vigtigheden i vores organisations 
arbejde og det har det sidste år kun været endnu et eksempel på. 
 
Den første tid i dette bestyrelsesår var der en større fond, som gav penge til at vi i Ventilen 
fik fodfæste igen og kunne se fremad fremfor at kigge på røde tal i budgetterne og kun 
tænke et år ad gangen. Det har givet os mulighed for i år at kigge på hvilken type 
organisation vi gerne vil være flere år ud i fremtiden, og hvad Ventilen skal stå for.  
De midler vi har fået fra finansloven de sidste år blev i år forhøjet og gjort permanente. Det 
har stor betydning for vores fremtidsudsigter. Det har været vigtigt for os som bestyrelse, at 
vi som organisation tager gode beslutninger og vi har derfor holdt øje med økonomien, 
herunder specielt hvad nedlukningen i marts havde af betydning for vores organisation.  
 
Det sidste år har været det første år, hvor vi som organisation aktivt er gået ud og 
rekrutteret bestyrelsesmedlemmer udefra. Det har vi gjort med øje for at vi som 
organisation kan være med og i højere grad arbejde politisk. Det politiske arbejde har i høj 
grad været med fokus på udvikling af holdninger, så vi som organisation kan gå ud og 
fortælle hvad vi mener om relevante emner, herunder frivillighed, uddannelse og 
finansiering af den frivillige sociale sektor. 
Det sidste år har vi genvedtaget visionerne, som udgør vores drømme og ambitioner, for 
Ventilen, herunder genvedtaget en vision om, at vi som organisation i 2061 kan lukke vores 
tilbud, fordi de unge hjælpes der hvor de er i deres liv og de voksne omkring dem har 
redskaberne til at hjælpe dem.  
Vores arbejde har også involveret strategier. Strategierne indeholder de mere konkrete mål 
og værktøjer vi tager i brug for at nå vores visioner i de kommende tre år. Det har været et 
stort arbejde som har indeholdt meget, både hvad strategierne bør indeholde, og vi har i år 
vedtaget strategier indenfor kommunikation, frivillighed og økonomi. 
 
Sidste år gik vi fra årsmødet med en helt ny organisationsstruktur med et helt nyt lag. Vi 
har arbejdet hårdt på, at finde en arbejdsdeling mellem bestyrelse, lokalkomite og 
sekretariat. Udvalgene og lokalkomiteen har arbejdet hårdt det sidste år, og med det her 
helt nye ledelseslag og en ny form for national gruppe, så er vejen blevet bygget mens der 
er gået på den. Den første tid blev brugt på at rekruttere frivillige til udvalg og på at finde 
en form som fungerer for lokalkomiteen.  
For at uddybe yderligere vedrørende Lokalkomiteen vil jeg give ordet til formand for 
Lokalkomiteen: 
  



 

Beretning fra Ventilen Danmarks Lokalkomités formand – Lars Andersen – årsmødet 2020 

Slår man ordet komite op i en dansk ordbog står der følgende: en gruppe af personer som er valgt 
af en større forsamling til at udrede et bestemt forhold eller til (løbende) at varetage visse opgaver.  

Og, det lyder jo egentlig meget lige til og tilforladeligt, ”bare” at skulle varetage nogle bestemte 
opgaver. Og, den der ”bare” vender jeg lige tilbage til om lidt.  

Fordi, der var i sandheden mange opgaver at tage fat på, da Lokalkomiteen blev født ved sidste 
årsmøde.  

Vi har i det forgangene år arbejdet med alt lige fra: revidering af vores retningslinjer, 
akkreditering af vores tilbud, evaluerings- og dokumentations rapporten, GDPR, 
forretningsordenen, medlemsfangst, samt arbejdet med konkrete midlertidige tiltag ift. hvordan vi 
skulle tackle corona’en.  

Også, har de fire udvalg i Lokalkomiteen samt forskellige arbejdsgrupper heriblandt Grund 

uddannelses gruppen, også har haft deres at se til. Hvor de bl.a. har stået for afholdelse af flere 
udddannelsesdage og weekender, samt ikke mindst FrivilligWeekend og senest Frivillig 
Kompetence Konference.  

Desværre var vi i år udfordret ift. til afholdelse af Sommerturen for de unge, men det laves der om 
på næste år. Den afgående Lokalkomité har allerede nu gjort sig nogle indledende tanker om 
dette. Så, såfremt at Corona’en tillader det, så tør jeg godt love allerede nu, at der bliver afholdt en 
sommertur for de unge i 2021. Det har de fortjent.  

Også, var der den her ”bare”, som jeg lige lovede at vende tilbage til.  

Vi fandt i Lokalkomiteen hurtigt ud af, at der ikke var noget som hed ”bare”, selvom de opgaver vi 
skulle løse, egentlig var ret veldefineret.  

Men, en ting som vi undervurderede, var at Lokalkomiteen, i en organisatoriskkontekst, var et helt 
nyt led der skulle finde sin plads og skabe sin egen kultur. Derfor har vi brugt meget af tiden på at 
forventningsafstemme, udvikle og reviderer vores forretningsorden, så den lige præcis afspejler, 
hvad der var Lokalkomiteens hensigt.  

Nemlig, at Lokalkomiteen skal være jer frivilliges stemme i organisationen.  

Det har været en super spændende og lærerig proces at være en del af, og med de erfaringer vi 
har gjort os dette første år – så spår jeg kun en lys fremtid for Lokalkomiteen fremadrettet, det er 
der ingen tvivl om. Lokalkomiteen er kommet for at blive.  

Til sidst, vil jeg slutte af med et citat fra Einstein, som en gang sagde:  

- Livet er som en tur på en cykel. For at holde balancen, er man nødt til at bevæge sig 
fremad.  

En lidt anden måde på at sige, selvom vi oplever modstand for tiden ift. Corona’en, så skal vi i 
Ventilen holde modet, gejsten, motivationen oppe – ja, hjulene på cyklen skal holdes i gang, samt 
ikke mindst holde vores eget Ventilen årshjul i gang både lokalt og nationalt, også selvom 
Corona’en den udfordre den måde vi plejer, at gøre ungdommen mindre ensom på.  

Derfor vil jeg slutte af med, fra den nu afgående Lokalkomité, at sige en stor tak til alle jer, der 
igennem de sidste mange restriktionsfyldte måneder, har holdt fanen højt og kæmpet et brag af en 
kamp både i vores lokale tilbud og på nationalt plan.  

Det er en imponerende fighterånd i har udvist, hvilket ikke engang en uvelkommen pandemi kan 

hamle op med. Vi i Ventilen har bare Danmarks bedste frivillige, det er jeg ikke et sekund i tvivl 
om. Tusind tak for jeres indsats og tak for jeres tid her i dag! 

Ordet er dit igen, Michala. 



 
 

FKK var første gang vi mødtes på tværs af tilbuddene udover vores uddannelse. Corona har 
haft en tydelig påvirkning af vores hverdag lige siden nedlukningen i marts.  
Mødestederne og KOMsammen tilbuddene var hurtige til at lukke ned, og istedet starte 
online fællesskaber op for de unge. Der var en enorm villighed til forandring hos alle jer 
lokale frivillige, som på trods af afsavn af jeres egne sociale fællesskaber i 
frivilliggrupperne, tog de gode beslutninger og satte sundheden først hos de frivillige og hos 
de unge, som vi er sat i verden for at hjælpe. Der blev istedet etableret lokale online tilbud 
og et online tilbud på tværs af vores mødesteder og KOMsammen, som gav vores unge 
mulighed for at mødes på tværs igennem en chat og eventuelle online aktiviteter. Og så 
hurtigt som det var muligt og sikkert, så blev der arrangeret gåture udenfor, da vi igen 
havde mulighed for at mødes fysisk.  
Corona påvirkede os hver især, men også Ventilen som organisation. Vores nationale tiltag 
Ventilen Fortæller oplæg og Netwerk, hvor vi har arbejdet for at nå ud til unge og fagfolk 
med viden om hvordan man kan forebygge og afhjælpe ensomhed blev også ramt. 
seminarer blev aflyst, og sekretariatets dygtige medarbejdere arbejdede istedet på at 
omlægge vores arrangementer til webinarer. Derudover holdt vi vores uddannelsesdag 
online, så nye frivillige fortsat havde mulighed for at blive introduceret til vores 
organisation og arbejdet med unge der føler sig ensomme. 
 
Corona lukkede ned for mange af vores hverdag. Men det der har bekræftet mig i, at vores 
sag er vigtig, er at nogle unge oplevede ikke at deres hverdag var så anderledes. Der var 
derudover en taknemmelighed for at slippe for de sociale nederlag, som er så velkendte til 
daglig. Den følelse er der ingen unge der skal have. Der er ingen unge, der bør føle lettelse 
over ikke at skulle ud og møde jævnaldrende. For vores hverdag som unge, foregår 
sammen med andre unge. Og derfor skal vi fortsat arbejde for at gøre ungdommen mindre 
ensom. For at ensomhed ikke er et tabu. For at der er voksne, som ved hvad de skal gøre og 
kan spotte mistrivslen inden den har grebet fat og sat sine spor hos den unge. 
 
I perioden under nedlukningen blev det fra myndigheder med flere meldt ud at vi skulle 
holde social afstand. Alene i denne formulering er der en fejl, der kan skabe ensomhed, da 
man kan tænke at det sociale bør nedprioriteres. Heldigvis har det vist sig at man stadig 
godt kan have socialt nærvær på trods af fysisk afstand. 
Vi startede en kampagne #aleneikkeensom, som skulle sørge for at sætte fokus på forskellen 
mellem alenehed og ensomhed. En forskel som vi i Ventilen kender, men som var en 
øjenåbner for andre. Det var en kampagne, hvor bestyrelsen gik online på facebook og 
specielt twitter, for at påvirke beslutningstagerne til at huske unges trivsel, den høje risiko 
for ensomhed og hvor vigtigt fællesskaberne er for unge i Danmark. Det var både svært og 
spændende, men det er vigtigt at vi får opfordret til handling. 
 
Det sidste år startede godt for os. En uge inde i bestyrelsesåret blev vi til et møde overrasket 
af fonden, som gav os Tine Bryld prisen. Den modtog vi på live radio foran en fyldt sal i 
Lille Vega til en aften fyldt med underholdning og musik. Udover at det er en kæmpestor 
ære at modtage denne sociale pris, så har det givet os finansiering til at få udvidet det 
bibliotek af billeder, videoer og grafik vi har og kan bruge i vores kommunikation. Det var 
tiltrængt. Selve prisen gav os stor synlighed, og det visuelle bibliotek vil fortsætte med at 
skabe synlighed for os som organisation. Derfor skal en stor tak lyde til Tine Bryld fonden. 
Vi har i denne uge været med til at fejre dette års vinder af Tine Bryld prisen som er Broen 
Danmark der arbejder med at få flere børn og unge ind i foreningsfællesskaberne. 
 
Året har været præget af samarbejde. Samarbejde med fonde, andre organisationer og 
partnerskaber. Partnerskaber som er opstået i kølvandet på corona, men også 
partnerskaber på tværs med velkendte og nye ansigter. 
Flere med i Fællesskabet eller projektet om Drømmekommunen i Silkeborg som arbejder 
for at gøre vejen ind i fællesskabet kortere for flere. Derudover har vi haft et stort 



samarbejde med Frederiksberg kommune, som har introduceret Ventilen på alle måder i 
deres kommune. Vi kunne derfor også i år sige velkommen til Ventilen Frederiksberg. 
Der er kommet meget større fokus på ensomhed, og det sidste år har vi indgået i 
samarbejder med fokus på unge og trivsel i Alliance for et bedre studieliv og 
Ungetrivselsrådet. Vi er også blevet medlemmer af civilsamfundets brancheforening under 
dansk erhverv, som forhåbentlig fremadrettet kan være med til at sætte dagsordenen for 
civilsamfundsorganisationer, når det handler om finansiering og rammevilkår.  
Et sidste samarbejde jeg selv har brugt meget tid på og i er DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd 
- som uddeler tipsmidlerne. Der har været stor mulighed for sparring med andre 
organisationer og et samarbejde der på længere sigt kan være med til at flytte på hvordan 
vi taler om unge og mistrivsel. Det har vi og jeg arbejdet hårdt for.  
 
England har en national ensomhedsstrategi. Vedtaget på tværs af ministerier og 
aldersgrupper, og som har for mål at sørge for at færre skal føle sig ensomme. Det skal vi 
også have i Danmark. Derfor er vi, med andre organisationer der mener det samme, gået 
sammen om at sørge for at unge også får en plads i den nationale ensomhedsstrategi i 
Danmark.  
 
Alt det politiske og strategiske er vigtigt. Men vi kan ikke gøre vores arbejde, hvis vores 
lokale tilbud ikke fungerer. Og vi kan igen igennem dokumentationen vise, at det vi gør 
virker. Det i som lokale frivillige gør hver onsdag, lørdag, søndag eller anden ugedag. Det 
virker. Og gør en forskel. Det viser rapporterne som viser at:  
76 % af de unge i vores tilbud føler sig mindre ensomme, 75 % oplever styrket selvværd og 
75 % har fået større tro på at andre synes godt om dem. 
Det er noget vi og i kan være stolte af. I år har vi også afrundet KOMsammen udviklingen, 
så KOMsammen tilbuddene driftes nu og køres på samme måde som vores mødesteder.  
 
Den sidste del af beretningen skal dedikeres til vores fantastiske sekretariat. Sekretariatet 
har været under hårdt pres i år. Det er ikke let at undvære sine kolleger når man er 
hjemsendt på grund af corona. Det er ikke let at skulle varetage sine opgaver, samtidig med 
at ens børn eller kæreste eller mand samtidig er hjemsendt. Det er generelt ikke let at 
arbejde hjemmefra, og jeg ved at det var hårdt arbejde. Derfor vil jeg gerne sige et stort tak. 
Tak til jer, fordi i holdt Ventilen oven vande i den periode. Tak fordi i ikke kun holdt skuden 
oven vande, men også tænkte i nye måder at komme frem på. Herunder at overføre 
Netwerk til webinarer, lave et online mødested, køre og producere #aleneikkeensom 
kampagnen, og udover det gøre det arbejde, som i har gjort hele tiden, nemlig understøtte 
vores lokale tilbud og nationale grupper. Sekretariatet er og vil altid være sikkerhedsnettet 
for vores organisation. Og i er så vigtige.  
 
Sekretariatet er ikke gået fri af de forandringer, som organisationen har undergået det 
sidste år. Vi kunne i juni præsentere vores “nye” direktør Rillo, som led i hvilken type 
organisation vi gerne vil være. Det har været en kæmpe ære, at sætte Rillo allerforrest i den 
rolle, som hun alligevel har varetaget de sidste mange år. 
Vi har sagt farvel til to lokalkonsulenter, og fået to nye. Velkommen til jer Karen og Julie 
Amanda. Og så har vi været så heldige at kunne ansætte Marie, der skal arbejde med 
Ventilen Fortæller og Netwerk. 
Der er altid papirarbejde, administration med mere, som skal laves inde på sekretariatet. 
Derfor er der også i år kommet to nye til holdet, som fungerer som sekretærer. De er med 
til at lette byrden for resten af sekretariatet og har været ønskede i lang tid. 
 
Der er sket meget i dette bestyrelsesår. Mange ting som vi kan være stolte af. Men vi er 
selvfølgelig ikke færdige. Vi har arbejdet dette år, og vil arbejde videre for at være mere 
synlige på de videregående uddannelser og træne vores politiske muskler, så vi kan være 
mere synlige og få mere indflydelse. Vi vil, i tråd med det der sker ude i verden lige nu, 
kigge på, hvordan vi kan være mere tydelige om, at det selvfølgelig skal være trygt og godt 
når vi er sammen, men også sørge for at det er tydeligt hvem man skal gå til hvis man har 
en dårlig oplevelse.   
 



Jeg ved ikke hvordan man afslutter sådan en beretning. Det er første gang jeg har holdt 
sådan en. Jeg vil slutte af med at sige tak til vores medlemmer som støtter vores sag. Sige 
tak til vores frivillige der gør et stort stykke arbejde for at færre unge skal føle sig 
ensomme. Jeg vil også slutte af med at sige tak for nu til de medlemmer af bestyrelsen som 
jeg har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med det sidste år, og som ikke fortsætter. Jeg 
ønsker jer held og lykke fremover. Samtidig kan vi sige velkommen til nye frivillige, som jeg 
glæder mig til at samarbejde med. 
 
Nu er jeg spændt på at høre spørgsmål og kommentarer til det, jeg og Lars har fortalt jer 
om. Tak for nu.  


