Referat af Ventilen Danmarks årsmøde 2020
24. oktober kl. 15.00 – afholdes online (Zoom)

Mødet blev afholdt online, med forhåndstilmelding, og linket til mødet blev sendt ud til de
tilmeldte med besked om at det var personligt. Det var derfor på forhånd tjekket om alle, der
modtog linket, var medlemmer.
Hvis man oplevede tekniske udfordringer før eller under årsmødet, var det muligt at kontakte
sekretariatsmedarbejdere på sms eller ved opkald via tre forskellige numre.

1. Mødets åbning ved formanden
Michala Nielsen bød velkommen og forklarer formalia omkring online årsmødet, og at man
– hvis man ønskede ordet, skulle markere det i chatten.

2. Valg af dirigent og referent
Oliver Bornemann indstilles som dirigent. Inden indsigelser og dermed valgt. Han
erklærede derefter årsmødet for lovligt indkaldt, da det var blevet sendt ud pr. mail og lagt
på hjemmesiden 21. september. Der havde ikke været indsigelser mod at det blev afholdt
online.
Christiane fra Ventilens sekretariat indstilles som referent. Ingen indsigelser eller
modkandidater og hun blev dermed valgt.
Oversigt over deltagere
50 medlemmer med stemmeret
11 lokalforeninger var repræsentereret:
Ventilen Frederiksberg
Ventilen Gentofte
Ventilen Herning
Ventilen Hillerød

Ventilen Kolding
KOMsammen København
Ventilen Næstved
Ventilen Odense

Ventilen Roskilde
Ventilen Viborg
Ventil Aarhus

Ifølge vedtægterne havde hver lokalforening dermed 5 stemmer hvis det kom til
afstemning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning
Michala holdt sin beretning om årets gang – og undervejs fik Lars Andersen, formand for
Lokalkomitéen ordet. Deres talepapirer kan findes på www.ventilen.dk/aarsmoede
Efterfølgende var der et enkelt uddybende spørgsmål (Steffen, Viborg): Det er fedt, at der
sker mere politisk. Betyder det også de lokale foreninger og frivillige skal arbejde mere
politisk?
Svar (Michala, formand): Lokalt skal I fortsætte med det I gør lokalt. Det arbejde I gør, hvor
vi kan bevise, at vores arbejde i tilbuddene virker, gør at vi står stærkt politisk. Vi tænker
ikke, at I skal lave politisk arbejde lokalt. Men i stedet fortsætte med at hjælpe de unge, som
understøtter arbejdet.
Bestyrelsen tilkendegav dog at de vil drøfte det på et kommende bestyrelsesmøde.

Formandens beretning blev derefter enstemmigt godkendt af årsmødet

4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet

Rillo Rud, direktør fremlagde regnskabet for 2019 – og samtidig, til orientering budgetterne
for 2020 og 2021.
Rillo læste også rapporten fra de kritiske revisorer højt – den gav ikke anledning til
kommentarer fra medlemmerne.
Kommentar (Steffen, Viborg): Hvad skyldes det store udsving i online aktiviteter fra 20182019?
Svar (Rillo, direktør): Færdiggørelsen af hjemmeside og udgifter hertil fra 2017, som først
blev medregnet i 2018.
Kommentar (Steffen, Viborg): Hvorfor stiger posten til onlineaktiviteter igen i 2020?
Svar (Rillo, direktør): Fordi, vi stadig er ved at forbedre hjemmesiden og satser mere på
sociale medier fremover
Kommentar (Steffen, Viborg): Hvorfor er der afsat 35.000 til årsmøde 2020?
Svar (Rillo, direktør): Vi håbede til det sidste, at vi kunne mødes fysisk. Vi har valgt ikke at
lave en budgetrevision for kun at ændre det tal. Men udgiften bliver selvfølgelig
betragteligt mindre.
Spørgsmål (Kir, bestyrelsen): Engang kunne man sige en til en, at man fik 1.200-1.500 kr. i
DUF-tilskud pr. medlem. Men det kan man ikke længere, vel?
Svar (Rillo, direktør): Det er rigtigt. Det er lavet om. Nu får vi vores tilskud på baggrund af
mange forskellige faktorer som f.eks. antal lokalforeninger, hvor mange aktiviteter vi har i
løbet af et år og så også medlemstallet. Vi ved derfor ved vi heller ikke endnu, hvor meget
vi får i tilskud næste år. Det forventer vi svar på snarest.
Spørgsmål (Simon, Kompetenceudvalg): Har vi indsigt i baggrunden for det faldende
medlemstal.
Svar (Rillo, direktør): Der er manglende fokus på at skaffe medlemmer, da vi har prioriteret
andre ting i nogle år. Men vi skal til at gøre en indsats igen og tænker at vi måske især kan
forsøge at rekruttere medlemmer blandt de unge, der kommer i vores tilbud, da de burde
have et incitament for at støtte arbejdet.
Kommentar (Steffen, Viborg): Overrasket over hvor lidt støtte, der er til lokale, uddannelse
og nationale aktiviteter.
Svar (Rillo, direktør): Den allerstørste del af den støtte vi yder til de lokale tilbud handler
om de timer medarbejderne bruger på det, den udgift er ikke udspecificeret men udgør en
stor del af lønmidlerne.
Regnskabet blev dernæst enstemmigt godkendt af årsmødet

5. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag og kontingent
Der er indstillet forslag om at bevare kontingentet for medlemskab på 75 kr. Det er
grænsen for at få udløst støtte fra DUF.
Spørgsmål: Hvorfor er kontingentet ikke højere?

Svar (Rillo, direktør): Vi har vurderet, at der er flere, der vil melde sig ind med så lavet et
kontingent som muligt.
Kommentar (Kir, bestyrelsen): Vores overvejelser har også været, at unge skal betale
mindst muligt, så de stadig har råd til sociale aktiviteter. De 25 kr., som kunne være ekstra
vil vi hellere have at de bruger på en kop kaffe med vennerne.
Kommentar (Merite, VF): Har I overvejet kontingentet i forhold til andre
ungdomsorganisationer?
Svar (Rillo, direktør): Mig bekendt er der ikke særlig mange andre ungdomsorganisationer i
DUF, har et kontingent der er meget højere.
Forslag om fastsættelse af kontingent af blev enstemmigt vedtaget af årsmødet

6. Indkomne forslag
Der vare indkommet et forslag inden fristen tre uger før årsmødet – bestyrelsens forslag
om ændring af formålsparagraffen ved en enkelt tilføjelse. Michala fremlagde forslaget.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer, hvorefter vi skred til afstemning, der foregik
på den måde at alle stemmeberettigede deltagere fik tilsendt et personligt link til en
afstemning. Stemmebærerne fra de lokale foreninger fik et yderligere link.
Forslaget blev vedtaget af årsmødet med:
93 stemmer for og 2 blanke – de øvrige undlod at stemme
Og dermed lyder Ventilen Danmarks formålsparagraf nu:
Ventilen Danmark er en frivillig social ungdomsorganisation, hvis formål det 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.

7. Valg til bestyrelsen

Dirigenten forklarede hvordan valget ville foregå og gav på skift ordet til de forskellige
kandidater, der kort præsenterede sig. Her er der linket til de opstillinger, de havde
indsendt på forhånd.
Jacob Frederiksen, stillede op som næstformand for 1 år
Nikolaj Neven, stillede op som næstformand for 2 år.
Der var to opstillinger til to poster og ingen indvendinger, så de to nye næstformænd blev
erklæret for enstemmigt valgt.
Michelle Rødgaard-Jessen genopstillede som bestyrelsesmedlem
Kasper Bertel Andersen genopstillede som bestyrelsesmedlem
Mia Nilsson genopstillede som bestyrelsesmedlem – dirigenten læste hendes opstilling op,
hun ikke var til stede.

Thi Merite Le stillede op til bestyrelsen.
Der var ikke andre kandidater, der var stillet op på forhånd og ingen indvendinger, så de
fire bestyrelsesmedlemmer blev erklæret for enstemmigt valgt.
Det efterlod en ledig bestyrelsesplads, men da ingen på årsmødet ønskede at stille op, blev
der ikke foretaget valg til pladsen og heller ikke til de tre suppleantposter.

8. Valg til Lokalkomitéen
Dirigenten forklarede at vi nu gik til valg af Lokalkomité, der ville foregå på samme måde
som valget til bestyrelsen
Ditte Patricia Halberg Rasmussen stillede op som formand for Fagligt Udvalg.
Simon Skov-Amundsen stillede op som formand for Kompetenceudvalget.
Adam Weichel stillede op som formand for HR-udvalget.
Da der ikke var indkommet andre opstillinger til de tre poster som udvalgsformænd og der
ikke var indsigelser, blev de tre enstemmigt valgt.
Lars Andersen genopstillede som almindeligt medlem.
Katya Felicia Nielsen stillede op som almindeligt medlem.
Mathilde Clausen stillede op som almindeligt medlem.
Da der ikke var indkommet andre opstillinger til de tre poster som medlemmer af
Lokalkomitéen og der ikke var indsigelser, blev de tre enstemmigt valgt.
Lokalkomitéen konstitueres sig selv med formand og næstformand på deres første møde.

9. Valg af kritiske revisorer

Dernæst skulle der vælges to kritiske revisorer. Da de to opstillinger var indkommet efter
tidsfristen, var det muligt at stille op på selve årsmødet, men det var der ingen, der
ønskede.
Anne Madsen Tabor præsenterede sig selv.
Jonas Laurholt fik læst sin opstilling op af dirigenten.
Der var ingen indsigelser mod kandidaterne der dermed blev enstemmigt valgt.

10. Eventuelt
Michala takker alle afgående kræfter i bestyrelsen og lokalkomitéen.
En særlig tak til Kir, som takker af som næstformand i bestyrelsen efter i alt ni år i Ventilen.
Samarbejdet med Kir fortsætter heldigvis, da Kir vil fungere som sparringspartner for
Michala det kommende år.
Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede årsmødet for afsluttet – og det blev
markeret med skærm-fællesdans til Backstreet Boys,: ”I want it that way”.

