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Ventilen  Danmark

Ledelsespåtegning

Vi  har  dags  dato  aflagt  årsrapporten  for 2020  for Ventilen  Danmark.

Arsrapporten  er aflagt  i overensstemmelse  med  Kulturministeriets  bekendtgørelse  nr. 1753  af

21. december  2006  om  regnskabsaflæggelse  for og revision  af tilskud  til  støtte  af  ungdomsfor-

mål  samt  Socialministeriets  bekendtgørelse  nr. 1631  af 27. december  2019 om økonomiske  og

administrative  forhold  for modtagere  af driftstilskud  fra  Social-  og Indenrigsministeriet.  Vi  an-

ser den  valgte  regnskabspraksis  for hensigtsmæssig,  således  at årsrapporten  giver  et retvi-

sende  billede  af  foreningens  aktiver,  passiver  og finansielle  stMng  pr. 31. december  2020  samt

af resultatet  af foreningens  aktiviteter  og pengestrømme  for regnskabsåret  2020.

Det  er ledelsens  opfattelse,  at årets  aktiviteter  er gennemført  med  den  krævede  sparsommelig-

hed  og med  et tilfredsstinende  forhold  menem  ressourcer  og  resultater,  samt  at  foreningen  med

de givne  ressourcer  har  nået  tilfredsstfflende  mål.

Årsrapporten  indstines  til  godkendelse  på årsmødet.

København,  den  25. marts  2021

Bestyrelse

Michala  Nielsen,  formand Jacob  Vinding  Frederiksen,  næstformand

Nikolaj  Neven,  næstformand Kasper  Bertel  Andersen

Merite  Le Miamathilde  Nilsson

Michene  Rødegaard-Jessen
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Ventilen  Danmark

Uafhængig  revisors  påtegning

Til  medlemmerne  i Ventilen  Danmark

ERKLÆRING  PA  ARSREGNSKABET

Konklusion

Vi  har  revideret  årsregnskabet  for Ventilen  Danmark  for  regnskabsåret  01.01.20  - 31.'12.20,  der

omfatter  anvendt  regnskabspraksis,  resultatopgørelse,  balance,  pengestrømsopgørelse  og  no-

ter.  Årsregnskabet  udarbejdes  efter  Kulturministeriets  bekendtgørelse  nr. 1753  af 21.12.06  om

regnskabsaflæggelse  for og revision  af tilskud  til  støtte  af ungdomsformål  samt  Socialministe-

riets  bekendtgørelse  nr. 1631  af 27.12.19  om økonomiske  og administrative  forhold  for modta-

gere  af driftstilskud  fra  Social-  og Indenrigsministeriet.

Det  er vores  opfattelse,  at årsregnskabet  i alle væsentlige  henseender  er rigtigt,  det  vil  sige

udarbejdet  i overensstemmelse  med  Kulturministeriets  bekendtgørelse  nr. 1753  af  21.12.06  om

regnskabsaflæggelse  for og revision  af tilskud  til  støtte  af ungdomsformål  samt  Socialministe-

riets  bekendtgørelse  nr. 1631  af 27.12.19  om økonomiske  og administrative  forhold  for modta-

gere  af driftstilskud  fra  Social-  og Indenrigsministeriet.

Grundlag  for  konklusion

Vi  har  udført  vores  revision  i overensstemmelse  med  internationale  standarder  om  revision  og

de yderligere  krav,  der er gældende  i Danmark,  samt  standarderne  for offentlig  revision,  idet

revisionen  udføres  på  grundlag  af  bestemmelserne  i Kulturministeriets  bekendtgørelse  nr. 1753

af 21.12.06  om  regnskabsaflæggelse  for og revision  af tilskud  til  støtte  af ungdomsformål  samt

Socialministeriets  bekendtgørelse  nr. 1631  af 27.12.19  om økonomiske  og administrative  for-

hold  for  modtagere  af driftstilskud  fra  Social-  og Indenrigsministeriet.  Vores  ansvar  ifølge  disse

standarder  og krav  er nærmere  beskrevet  i erklæringens  afsnit  "Revisors  ansvar  for  revisionen

af årsregnskabet".  Vi  er uafhængige  af  foreningen  i overensstemmelse  med  internationale  eti-

ske  regler  for  revisorer  (IESBA's  etiske  regler)  og de yderligere  krav,  der  er gældende  iDanmark,

ligesom  vi  har  opfyldt  vores  øvrige  etiske  forpligtelser  i henhold  til  disse  regler  og krav.  Det  er

vores  opfattelse,  at det  opnåede  revisionsbevis  er tilstrækkeligt  og egnet  som  grundlag  for  vo-

res  konklusion.

Fremhævelse  af  forhold  vedrørende  anvendt  regnskabspraksis

Vi henleder  opmærksomheden  på, at årsregnskabet  udarbejdes  efter  Kulturministeriets  be-

kendtgørelse  nr. 1753  af 21.12.06  om  regnskabsaflæggelse  for  og  revision  af  tilskud  til  støtte  af

ungdomsformål  samt  Socialministeriets  bekendtgørelse  nr. 1631 af 27.12.19  om økonomiske

og administrative  forhold  for modtagere  af driftstilskud  fra Social-  og Indenrigsministeriet  og

ikke  eft,er en regnskabsmæssig  begrebsramme  med  generelt  formål  Vores  konklusion  er ikke

modificeret  vedrørende  dette  forhold.
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Ventiløn  Danmark

Uafhængig  revisors  påtegning

Fremhævelse  af  forhold  i regnskabet

Foreningen  har  medtaget  budgettal  som  sammenligningstal  i resultatopgørelsen.  Disse  bud-

gettal  har,  som  det  også  fremgår  af resultatopgørelsen,  ikke  været  underlagt  revision,  hvorfor

vi  ikke  udtrykker  nogen  sikkerhed  herom.

Ledelsens  ansvar  for  årsregnskabet

Ledelsen  har  ansvaret  for  udarbejdelsen  af  et  årsregnskab,  der  i alle  vaesentlige  henseender  er

rigtigt,,  det  vil  sige  udarbejdet  i overensstemmelse  med  Undervisningsministeriets  bekendtgø-

relse  nr. 1753  af 21.12.06  om  regnskabsaflæggelse  for  og revision  af  tilskud  til  støtte  af  ung-

domsformål  samt  Socialministeriets  bekendtgørelse  nr. 1631  af 27.12.19  om  økonomiske  og

administrative  forhold  for  modtagere  af  driftstilskud  fra  Social-  og  Indenrigsministeriet.  Ledel-

sen  har  endvidere  ansvaret  for  den  interne  kontrol,  som  ledelsen  anser  for  nødvendig  for  at

udarbejde  et  årsregnskab  uden  væsentlig  fejlinformation,  uanset  om  denne  skyldes  besvigelser

ener  fejl.

Ved  udarbejdelsen  af  årsregnskabet  er ledelsen  ansvarlig  for  at  vurdere  foreningens  evne  til  at

fortsætte  driften,  at  oplyse  om  forhold  vedrørende  fortsat  drift,  hvor  dette  er relevant,  samt  at

udarbejde  årsregnskabet  på  grundlag  af  regnskabsprincippet  om  fortsat  drift,  medmindre  le-

delsen  enten  har  til  hensigt  at  likvidere  foreningen,  indstine  driften  ener  ikke  har  andet  reali-

stisk  alternativ  end  at  gøre  dette.

Revisors  ansvar  for  revisionen  af  årsregnskabet

Vores  mål  er at  opnå  høj grad  af  sikkerhed  for,  om  årsregnskabet  som  helhed  er uden  væsentlig

fejlinformation,  uanset  om  denne  skyldes  besvigelser  eller  fejl,  og  at afgive  en erklæring  med

en  konklusion.  Høj  grad  af  sikkerhed  er et højt  niveau  af  sikkerhed,  men  er ikke  en  garanti  foy,

at  en revision,  der  udføres  i overensstemmelse  med  internationale  standarder  om  revision  og

de  yderligere  krav,  der  er gaeldende  i Danmark,  samt  standarderne  for  offentlig  revision,  jf. Kul-

turministeriets  bekendtgørelse  m. 1753  af  2L12.06  om  regnskabsaflæggelse  for  og revision  af

tilskud  til  støtte  af  ungdomsformål  samt  Socialministeriets  bekendtgørelse  nr. 1631  af  27.12.19

om  økonomiske  og administrative  forhold  for  modtagere  af driftstilskud  fra Social-  og  Inden-

rigsministeriet,  altid  vil  afdække  væsentlig  fejlinformation,  når  sådan  findes.  Fejlinformationer

kan  opstå  som  følge  af  besvigelser  ener  fejl  og kan  betyagtes  som  væsentlige,  hvis  det  med

rimelighed  kan  forventes,  at  de  enkeltvis  ener  samlet  har  indflydelse  på  de  økonomiske  beslut-

ninger,  som  regnskabsbrugerne  træffer  på  grundlag  af  årsregnskabet.

Som  led  i en  revision,  der  udføres  i overensstemmelse  med  internationale  standarder  om  revi-

sion  og  de  yderligere  krav,  der  er gældende  i Danmark,  samt  standarderne  for  offentlig  revision,

jf. Undervisningsministeriets  bekendtgørelse  nr. 1753  af  21.12.06  om  regnskabsaflæggelse  for

og  revision  af tilskud  til  støtte  af  ungdomsformål  samt  Socialministeyiets  bekendtgørelse  nr.

1631  af 27.12.19  om  økonomiske  og administrative  forhold  for  modtagere  af driftstilskud  fra
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Ventilen  Danmark

Uafhængig  revisors  påtegning

Social-  og Indenrigsministeriet,  foretager  vi faglige  vurderinger  og opretholder  professionel

skepsis  under  revisionen.  Herudover:

*  Identificerer  og  vurderer  vi  risikoen  for  væsentlig  fejlinformation  i årsregnskabet,  uanset  om

denne  skyldes  besvigelser  eller  fejl, udformer  og udfører  revisionshandlinger  som  reaktion

på  disse  risici  samt  opnår  revisionsbevis,  der  er tilstrækkeligt  og egnet  til  at danne  grundlag

for  vores  konklusion.  Risikoen  for ikke  at opdage  væsentlig  fejlinformation  forårsaget  af be-

svigelser  er højere  end  ved  væsentlig  fejlinformation  forårsaget  af fejl, idet  besvigelser  kan

omfatte  sammensværgelser,  dokumentfalsk,  bevidste  udeladelser,  vildledning  ener tilside-

sættelse  af intern  kontrol.

ø Opnår  vi  forståelse  af den  interne  kontrol  med  relevans  for revisionen  for at kunne  udforme

revisionshand1inger,  der  er passende  efter  omstændighederne,  men  ikke  for at kunne  ud-

trykke  en konklusion  om  effektiviteten  af  foreningens  interne  kontrol.

ø Tager  vi  stilling  til,  om  den  regnskabspraksis,  som  er anvendt  af  ledelsen,  er passende,  samt

om de regnskabsmæssige  skøn  og tilknyttede  oplysninger,  som  ledelsen  har  udarbejdet,  er

rimelige.

ø Konkluderer  vi, om ledelsens  udarbejdelse  af årsregnskabet  på grundlag  af regnskabsprin-

cippet  om  fortsat  drift  er passende,  samt  om der  på  grundlag  af det  opnåede  revisionsbevis

er væsentlig  usikkerhed  forbundet  med  begivenheder  ener forhold,  der  kan  skabe  betydelig

tvivl  om  foreningens  evne  til  at fortsætte  driften.  Hvis  vi  konkluderer,  at der  er en væsentlig

usikkerhed,  skal  vi  i vores  erklæring  gøre  opmærksom  på  oplysninger  herom  i årsregnskabet

ener, hvis  sådanne  oplysninger  ikke  er tilstrækkelige,  modificere  vores  konklusion.  Vores

konklusioner  er baseret  på det  revisionsbevis,  der  er opnået  frem  til  datoen  for  vores  erklæ-

ring.  Fremtidige  begivenheder  ener forhold  kan  dog  medføre,  at foreningen  ikke  længere

kan  fortsætte  driften.

Vi  kommurnkerer  med  ledelsen  om blandt  andet  det  planlagte  omfang  og den  tidsmæssige

placering  af revisionen  samt  betydelige  revisionsmæssige  observationer,  herunder  eventuelle

betydelige  mangler  i intern  kontrol,  som  vi  identificerer  under  revisionen.

Udtalelse  om  ledelsesberetningen

Ledelsesberetningen  omfatter  ligeledes  målrapporteringen.

Ledelsen  er ansvarlig  for ledelsesberetningen  og  målrapporteringen.

Vores  konklusion  om årsregnskabet  omfatter  ikke  ledelsesberetningen  og målrapporteringen,

og vi  udtrykker  ingen  form  for konklusion  med  sikkerhed  om ledelsesberetningen  og målrap-

porteringen.
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Ventilen  Danmark

Uaflhængig  revisors  påtegning

I tilknytning  til  vores  revision  af årsregnskabet  er det  vores  ansvar  at  læse  ledelsesberetningen

og målrapporteringen  og i den  forbindelse  overveje,  om  ledelsesberetningen  og målrapporte-

ringen  er væsentligt  inkonsistente  med  årsregnskabet  ener  vores  viden  opnået  ved  revisionen

ener  på  anden  måde  synes  at  indeholde  væsentlig  fejlinformation.

Vores  ansvar  er derudover  at overveje,  om ledelsesberetningen  indeholder  krævede  oplysnin-

ger  i henhold  til  statens  regnskabsregler.

Baseret  på det  udførte  arbejde  er det  vores  opfattelse,  at ledelsesberetningen  og målrapporte-

ringen  er i overensstemmelse  med  årsregnskabet  og er udarbejdet  i overensstemmelse  med

kravene  i statens  regnskabsregler.  Vi  har  ikke  fundet  væsentlig  fejlinformation  i ledelsesberet-

ningen  og målrapporteringen.

UDT  ALELSE  OM  JURIDISK-KRITISK  REVISION  OG  FORV  ALTNINGSREVISION

Ledelsen  er ansvarlig  for, at de dispositioner,  der er omfattet  af regnskabsaflægge1sen,  er i

overensstemmelse  med  meddelte  bevillinger,  love  og andre  forskrifter  samt  med  indgåede  af-

taler  og sædvanlig  praksis.  Ledelsen  er også  ansvarlig  for, at der  er taget  skyldige  økonomiske

hensyn  ved  forvaltningen  af de midler  og driften  af de aktiviteter,  der er omfattet  af årsregn-

skabet.  Ledelsen  har  i den  forbindelse  ansvar  for at etablere  systemer  og  processer,  der  under-

støtter  sparsommelighed,  produktivitet  og effekt,ivitet.

I tilknytning  til  vores  revision  af årsregnskabet  er det  vores  ansvar  at gennemføre  juridisk-kri-

tisk  revision  og forvaltningsrevision  af udvalgte  emner  i overensstemmelse  med  standarderne

for offentlig  revision.  I vores  juridisk-kritiske  revision  efterprøver  vi  med  høj grad  af sikkerhed

for de udvalgte  emner,  om de undersøgte  dispositioner,  der  er omfattet  af regnskabsaflæggel-

sen, er i overensstemmelse  med  relevante  bestemmelser  i bevillinger,  love  og andre  forskrifter

samt  indgåede  aftaler  og sædvanlig  praksis.  I vores  forvaltningsrevision  vurderer  vi med  høj

grad  af sikkerhed,  om de undersøgte  systemer,  processer  eller  dispositioner  understøtter  skyl-

dige  økonomiske  hensyn  ved  forvaltningen  af de midler  og driften  af de aktiviteter,  der  er om-

fattet  af årsregnskabet.

Hvis  vi  på grundlag  af det  udførte  arbejde  konkluderer,  at der  er anledning  til  væsentlige  kriti-

ske  bemaerkninger,  skal  vi  rapportere  herom  i denne  udtalelse.

Vi  har  ingen  væsentlige  kritiske  bemærkninger  at rapportere  i den  forbindelse.
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Ventilen  Danmark

København,  den  25. marts  2021

Beierholm

Statsautoriseret  Revisionsparhierse1skab

Stener

Statsautoriseret  revisor
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Uafhængig  revisors  påtegning
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Ventilen  Danmark

Ledelsesberetning

VENTILEN  DANMARKS  AKTIVITETER  2020

Ventilen  Danmark  er en frivinig  social  ungdomsorganisation,  hvis  formål  det  er at forebygge

og afhjælpe  unges  ensomhed:

ø Ved  at støtte  driften  af lokale  tiToud  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.

Ventilen  Danmark  understøtter  arbejdet  i og varetager  en række  fænes  landsdækkende  aktivi-

teter  for de 23 lokalforeninger,  der består  af mødestederne  i Hillerød,  København,  Roskilde,

Næstved,  Gentofte,  Odense,  Kolding,  Esbjerg,  Herning,  Vejle,  Århus,  Viborg,  Sønderborg,  Fre-

derikshavn,  AaToorg  og Frederiksberg  og KOMsammen-tiTouddene  i København,  Odense,  Hol-

bæk,  Randers,  Slagelse,  Silkeborg  og Svendborg  herunder  bl.a.:

Udarbejdelse  af  informationsmateriale,  pressearbejde  m.v.

Bogholderi,  regnskabsudarbejdelse  og revision

Uddannelse  af frivinige,  udvikling  og afholdelse

Generel  administrativ  og organisatorisk  støtte  og  sparring  til  lokale  Ventiler

Daglig  besvarelse  af mails  og telefonopkald  også  på  vegne  af de lokale

Fænes  hjemmeside

Intranet  og dokumentarkiv

Evaluering  og dokumentation  af det  brugerrettede  arbejde  i de lokale  foreninger.

Afholdelse  af nationale  fora  for  frivillige,  med  erfaringsudveksling  og opkvalificering

Afholdelse  af fænes  sommertur  for  de unge  deltagere  i de lokale  tilbud  og støtt,e  til  regio-

nale  arrangementer.

Hjaelp  til  kvalitetssikring  og  udvikling  af  metode  og organiseringsform  i de lokale  forenin-

ger.

Derudover  arbejder  Ventilen  Danmark  som landsorganisation  med  flere  ting,  uafhængigt  af

driften  af de lokale  afdelinger:

- Økonomi  og organisation

- Ventilens  sekretariat

- Organisatorisk  friviffigt,  arbejde

- Informationsarbejde

- Formidling  af viden  og redskaber

-  Udviklingsprojekter

- Samarbejde  og netværk

€ EIEr?HOLrn
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Ventilan  Danmark

Ledelsesberetning

Økonomi  og  organisation

I2020  har  vi  fortsat  arbejdet  med  at forsøge  at  stabilisere  foreningens  økonomi  og  implemen-

tere  organisationsforandringerne,  der  blev  vedtaget  af  årsmødet  i 2m9.

Derudover  har  året  -  som  for  alle  andre  -  været  praeget  af  COViD-19.  Det  har  betydet,  at  vi  har

måttet  sænke  forventningerne  til  indtægt,er  fra  salg  af  oplæg  og  workshops  og  omlægge  både

aktiviteter  og  projekter,  så de  kunne  køres  online.

Derudovez  har  vi  oplevet  en stigning  i antallet  af private  og virksomheder,  der  har  ønsket  at

støtte  vores  arbejde  -  ligesom  flere  har  valgt  at lave  akt,iviteter  eller  salg  med  henblik  på at

indsamle  midler  til  os. En  del  af  giverne  har  ønsket,  at  midlerne  gik  til  arbejdet  i de  lokale  tilbud,

hvilket  vi  har  respekteret  og  kanaliseret  dem  videre  som  støtte  til  lokale  foreninger.

Likviditet

Vi  var  i2019  udfordret  på  likviditeten  og  besluttede  derfor  at  arbejde  for  at  kunne  periodisere

vores  DUF-tilskud,  der  kommer  sent  på  året,  for  at  kunne  bzuge  det  i det  kommende  budgetår.

I2019  periodiserede  vi  halvdelen  af  tilskuddet,  og  i år har  det  været  muligt  at  periodisere  det

fulde  beløb  til  brug  i2021,  hvilket  vil  være  fast  praksis  fremover.

Ventilens  sekretariat

Pr, 1, januar  2020  bestod  Ventilen  Danmarks  sekretariat  af: Sekretariatsleder,  Fundraiser  (bar-

sel),  kommunikationsmedarbejder,  to projektledere  (en  på  30 t/u.  og  en på  fuld  tid),  en  økono-

mimedarbejder  (25  t/u),  to lokalkonsulenter  på  fuld  tid,  en  lokalkonsulent-vikar,  og  en  lokalkon-

sulent  i fleksjob,  samt  fire  timelønnede  studentermedarbejdere  og  to  timeansatte  rengørings-

medarbejdere.  Derudover  havde  vi  indgået  aftale  med  to  nye  sekretærer  om  at  de  skune  tiltræde

primo  2020  i nyoprettede  stininger.

Det  har  været  et  år præget  af, at  vi  har  sagt  farvel  til  seks  koneger  og goddag  til  fem  nye  i de

samme  stillinger.  Ved  årets  udgang  bestod  sekretariatet  derfor  af:

Direktør  (tidl.  Sekretariatsleder),  kommunikationsmedarbejder,  en projektleder  (30 t/u),  to for-

midlingskonsulenter,  heraf  en ansat  i vikariat,  to  lokalkonsulenter  på  fuld  tid  og  en  lokalkonsu-

lent  i fleksjob,  en økonomimedarbejder  (25 t/u),  to sekretærer  (30 t/u)  samt  tre  timelønnede

studenter  og  en  timeansat  rengøringsmedarbejder.  Vi  har  derudover  indgået  af!,ale  om  ansæt-

telse  af  en  fleksjobber  til  køkkenarbejde;  ansæti,elsen  påbegyndes  dog  først,  når  covid-situati-

onen  tillader  det.

Derudover  har  størstedelen  af  medarbejderne  arbejdet  hjemme  i store  dele  af  året.  Vi  har  over-

holdt  restriktionerne  ved  at  sætte  begrænsninger  for,  hvor  mange,  der  måtte  være  på  kontoret

ad gangen,  Det  har  betydet  nogle  nye  arbejdsgange  med  væsentligt  flere  telefonsarntaler  og

online-møder  både  i den  samlede  gruppe  og i mindre  grupper  af  medarbejdere.  Derudover  har

det  betydet  at  vi  har  ændret  praksis  mht.  betaling  af  regninger  og  refusioner,  hvor  bogholderen

har  tastet  dem  i banken  og direktøren  efterfølgende  har  gennemført  dem.

Der  er søgt  og  modtaget  refusion  for  både  barsel  og  sygemeldinger  -  og  der  er afregnet  ferie-

penge,  løn  og  div.  andre  tilgodehavender  med  de  fratrådte  medarbejdere.
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Organisatorisk  frivilligt  arbejde

Årsmøde  2020

Ventilens  ordinære  årsmøde  blev  afholdt  online  d. 24. oktober  -  og  der  var  50 medlemmer  og

Il  lokalforeninger  repræsenteret.  Vi  har  i mange  år afholdt  årsmødet  medio  september,  men

valgte  i år at  rykke  det  til  slutningen  af  oktober,  hvilket  fungerede  bedre  i forhold  til  organisa-

tionens  øvrige  aktiviteter.

Derudover  blev  dey forud  for  årsmødet  -  for  andet  år -  afviklet  formøder  i alle  de  lokale  forenin-

ger,  der  ønskede  det,  med  bistand  fra  sekretariat  og  bestyrelse,  med  mulighed  for  at  høre  mere

om  de enkelte  punkter  og  organisationens  tilstand  og  arbejde  i det  hele  taget.  Det  var  en suc-

ces,  som  vi  vil  gentage  i de kommende  år.

Formandens  beretning  blev  enstemmigt  godkendt  -  og  det  samme  gjaldt  regnskabet  for  2019,

hvorefter  årsmødet  behandlede  bestyrelsens  forslag  om  at ændre  formålsparagraffen,  så det

blev  tilføjet  at  Ventilen  er en  "frivinig  social  ungdomsorganisation".  Forslaget  blev  enstemmigt

vedtaget.  Dereftey  blev  der  afholdt  valg  efter  de nye  vedtægter  til  hhv.  Lokalkomitåen  og Be-

styrelsen.

Udvalg  og  grupper

Der  har  været  voksende  aktivitet  i de nationale  udvalg  og  grupper  i2020,  hvilket  dog  ikke  af-

spejler  sig  i regnskabet,  da onlinemøder  er væsentligt  binigere  at afholde  end  fysiske  møder.

Vi  har  dog  fortsat  et  ønske  om  endnu  højere  aktivitet,  hvilket  især  bliver  understøttet  af  Lokal-

komitåen  og sekretariatet.

Informationsarbejde

En  del  af  formålet  for  både  Ventilen  Danmark  og  de lokale  foreninger  er at  udbrede  viden  om

ensomhed  blandt  unge  og  at  udvikle  og  formidle  redskaber  til  at  forebygge  og  afhjælpe  proble-

met.  Derfor  gør  vi  løbende  en  indsats  for  at  sætte  emnet  på  dagsordenen.  Opgaven,  på  nationalt

plan,  er primært  varetaget  af  sekretariatets  kommunikationsmedarbejder,  direktør  og  formand-

skab  og består  af opdatering  af hjemmeside,  pressekontakt,  aktivitet  på  de sociale  medier,

udsendelse  af  nyhedsmails  m.v.

Hjemmeside

Ventilen.dk  er platformen  for  de  fleste  af  vores  kommunikationsindsatser.  Hjemmesiden  er vo-

res  primære  ansigt  ud  ad  til  og  indeholder  viden  om  ungdomsensomhed,  undersider  for  hver

lokalafdeling  og  information  om  organisationen.  Ligeledes  kan  man  her  købe  vores  merchan-

dise  og  udgivelser,  melde  sig  ind,  donere  penge  -  eller  booke  et  oplæg  med  Ventilen  Fortæller.

Vi  arbejder  løbende  for  at  opdatere  og  udvikle  både  indhold  og  teknik.  I2019  periodiserede  vi

midler  til  at kunne  lave  større  tekniske  ændringer  på sitet  -  midler  vi dog  ikke  har  brugt  til

fulde,  da covid-situationen  lagde  beslag  på  de arbejdstimer,  vi  skulle  have  kastet  i projektet.

Vi  tager  opgraderingerne  løbende  over  de  kommende  år i stedet.
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Folkemødet  og  Ungdommens  Folkemøde

Her  plejer  vi  at  deltage,  men  begge  arrangementer  var  aflyst  i2020.  I stedet  brugte  bestyrelsen,

direktøren  og  kommunikationsmedarbejderen  i maj-juni  tid  på  at  være  mere  aktive  end  ellers  i

den  politiske  debat  på  især  SoMe.

Formidling  af  viden  og  redskaber

En  væsentlig  del  af  Ventilens  formål  er at  formidle  viden  om  ensomhed  og  om,  hvordan  det  kan

forebygges  og  afhjælpes.  Det  gør  vi  løbende  ved  at  holde  oplæg,  have  viden  samlet  på  vores

hjemmeside  og ikke  mindst  ved  at  besvare  de mange  henvendelser  fra  fagfolk,  journalister,

forskere,  studerende  og  elever,  vi  får  på  mail  og  telefon.

Netwerk

I skoleåret  2019/2020  har  i alt  50 ungdomsuddannelser  (mod  46 i året  føy) været  en del  af  Net-

werk,  og  vi  har  afholdt  14  seminarer  for  nye  skoler/undervisere.  Det  har  været  et  svært  forår  at

rekruttere  nye  skoler  i, da  skiftende  restrikt,ioner  og  undervisningsformer  har  betydet,  at  sko-

lerne  ikke  har  haft  overskuddet  til  andre  nye  tiltag.  Vi  forventer  dog,  at  det  øgede  fokus  på

ensomhed  og  mistrivsel  blandt  eleverne  kan  betyde,  at  vi  får  en del  flere  skoler  med  i de kom-

mende  år. Det  understøttes  blandt  andet  af, at  to nye  skoler  har  meldt  sig  til  i løbet  af  efteråret,

hvilket  ikke  normalt  er praksis.

Ventilen  Fortæller

er Ventilens  indsats  for  at formidle  viden  om  ungdomsensomhed  og redskaber  til  at arbejde

med  det  til  både  unge,  frivillige  og  fagfolk  gennem  oplæg,  seminarer  og  workshops.  Vi  havde

en målsætning  for 2020  om  at nå ud  til  væsentligt  flere,  hvilket  dog  blev  forpurret  af covid-

restriktionerne.  I løbet  af hele  året  afholdt  vi  i alt  36 oplæg  af forskellig  art.  Målet  for  de  kom-

mende  år er fortsat  en  vækst  i antanet  af oplæg,  nåede  tilhørere  og  indtægter  fra  Ventilen  For-

tæller.

Samarbejde  med  Frederiksberg

I juni  2019  indgik  vi et samarbejde  med  Sundhedscenteret  på Frederiksberg  om  en indsats

mod  ungdomsensomhed  i kommunen.  Samarbejdet  løber  i to år og  indebærer,  at  vi  understøt-

ter  etablering  og  drift  af  et  mødested  på  Frederiksberg,  samt  tilbyder  Netwerk  til  de  ungdoms-

uddannelser,  der  er i kommunen  og  en  lang  række  workshops,  seminarer,  temadage  o.l. til  både

fagfolk  og frivinige,  der  arbejder  med  unge  på  Frederiksberg.  I2020  hay der  været  aktivitet  i

mødestedet,  men  mange  af  de planlagte  workshops  og  seminarer  har  måttet  aflyses  eller  om-

lægges  til  online.  Det  har  betydet,  at  vi  -  i dialog  med  Sundhedscenteret  -  har  ændret  i bud-

gettet,  da de mange  forandringer  og  nye  typer  oplæg  har  betydet  færre  udgifter  til  praktisk

afholdelse,  men  væsentligt  flere  medarbejderudgifter.
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Støtte  til  det  lokale  arbejde

Hjælp  til  lokale  Ventiler

En vigtig  del  af sekretariatets  arbejde  er at støtte  op om  driften  af de lokale  Ventiler.  Den  pri-

mære  kraft  i det  er lokalkonsulenterne,  der  hjælper  både  fra sekretariatet  i København,  samt

rejser  ud  og deltager  i frivilliggruppernes  møder  efter  behov.  Lokalkonsulenterne  har  til  opgave

at  sparre  med  de  frivinige  om  alt  fra  lokalevalg,  aktiviteter  i mødestedet,  uddannelse  af  frivillige,

ledelse  af frivinige,  rekruttering,  informationsarbejde  og økonomi.  Dette  understøttes  af hhv.

direktøren  og de øvrige  medarbejdere.  Disse  ting  sker  gennem  løbende  kontakt  via  telefon  og

mail  og gennem  de etablerede  nationale  fora,  hvor  frivnlige  med  lokale  ansvarsposter  mødes

på tværs  af landet,  får relevante  oplæg  og mulighed  for at erfaringsudveksle.

I2020  har  der  været  en særlig  opgave  med  at fortolke  og formidle  de skiftende  restriktioner  og

der  har  været  særlig  brug  for at understøtte  dem  i at omlægge  aktiviteterne.  Vi  har  bl.a.  afhold

ekstra  spørgetimer  og workshops  for at klæde  dem  på til  det.  Det  har  resulteret  i, at flertallet  af

de lokale  Ventiler  har  haft  åbent  størstedelen  af året,  dog  med  mange  online  aktiviteter  i stedet

for fysiske.

Derudover  har  det  været  en særlig  udfordring  at fastholde  og motivere  de frivinige,  der  jo i høj

grad  også  drives  af mødet  med  de unge  og fænesskabet  med  de øvrige  frivinige,  hvilket  har

været  svært  at sikre.

National  Ensomhedsdag

Siden  2006  har  Ventilen  afholdt  Ensomhedsdag,  de seneste  år her  det  været  den  første  lørdag

i maj. Dagen  markeres  landet  over  i de byer,  hvor  Ventilen  har  tiToud.  De lokale  foreninger

afholder  en del  af udgift,erne  hertil  - men  Ventilen  Danmark  indkøber  og fordeler  en del  mer-

chandise,  så der  er et fænes  nationalt  udtryk.  Målet,  som  vi  synes,  vi  opnår,  er at skabe  så god

synlighed  som  muligt  både  lokalt  og nationalt  for  relativt  få ressourcer.  I2020  var  udgifterne  på

et  minimum,  da covid  tvang  os til  udelukkende  at markere  Ensomhedsdagen  på  sociale  medier

og gennem  presseindsatser,  og dagen  lå således  i forlængelse  af  vores  #AleneIkkeEnsom-kam-

pagne.  I2021  planlægger  vi  også  at markere  Ensomhedsdagen  online,  men  er klar  til  at opska-

lere  til  fysiske  events  inden  for de rammer,  det  er muligt  i forhold  til  tid  og lovgivning.

Landsdækkende  evaluerings-  og  dokumentationsindsats

I2020  har  vi fortsat  arbejdet  med  at dokumentere  og evaluere  arbejdet  i alle landets  lokale

tiToud.  Vi  har  talt  hvor  mange  unge,  der  er kommet  i de lokale  tiToud,  også  ved  de online  arran-

gementer  -  og gennem  spørgeskemaundersøge1ser  og opfølgende  interviews  har  vi  målt,  hvor-

vidt  de unge  oplever,  at det  at komme  i Ventilens  lokale  tiToud  har  haft  effekt  på deres  følelse

af ensomhed  og generene  trivsel.  Rapporten  med  resultaterne  forventes  offentliggjort  i marts

2021.  På baggrund  af resultaterne  tager  den  nye  Lokalkomitå  stilling  til,  om  der  er grundlag  for

justeringer  af vores  praksis.

Mdrreditering

Vi  har  i2020  arbejdet  for  at få (gen)akkrediteret  vores  mødesteder  og  KOMsammen-tiToud  gen-

nem  RådgivningsDanmarks  akkrediteringsordning.  Arbejdet  var  planlagt  til  at slutte  omkring
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sommer  -  men  blev  forsinket,  da  corona-restriktionerne  i perioder  gjorde  det  umuligt  for  audi-

torerne  at  komme  på  besøg  i tiTouddene,  hvilket  er en central  del  af  processen.  Det  hele  blev

dog  gennemført,  og vi  modtog  vores  akkreditering  med  en mindre  bemærkning  om  at sikre

viden  om  afværgepligt  i uddannelse  ogmateriale  til  de  frivinige,  hvilket  er implementeret  primo

2021.

Plexus  København

Vi  har  i2020  indgået  aftale  med  Plexus  København,  der  tidligere  var  en del  af Ungdommens

Røde  Kors,  om  at  bistå  dem  med  administrative  opgaver  og  tilbyde  dem  faglig  støtte  og  spar-

ring.  I første  omgang  har  vi  hjulpet  dem  med  at stifte  en  forening  og var  ved  årsskiftet  i færd

med  at  få overført  deres  midler  fra  URK  til  deres  egne  konti.  Plexus  er ikke  en del  af Ventilen

Danmark,  men  vi  er i dialog  om  - på  sigt  - at  lave  et fænes  udviklingsprojekt,  der  skal  udvikle

og  kvalitetssikre  deres  arbejde  og  måske  kan  føre  til,  at  de  søger  om  og  opnår  medlemskab  af

landsorganisationen.

Uddannelse  af  frivillige

Gmnduddannelse

Det  er obligatorisk  for  frivillige,  der  vil  deltage  i arbejdet  i Ventilens  brugerrettede  tilbud,  først

at  gennemgå  en  grunduddannelse,  der  består  af  en  uddannelsesdag  og  en  uddannelsesweek-

end,  afholdt  af  Ventilen  Danmark.  I2020  var  der  planlagt  5 uddannelsesdage  og 4 uddannel-

sesweekender.  Vi  har  dog  grundet  covid-restriktionerne  været  nødsaget  til  at  aflyse  en enkelt

uddannelsesweekend  og  omlægge  størstedelen  af  de  øvrige  aktiviteter  til  helt  ener  delvis  online

afholdelse.  Dette  afspejler  sig  i udgifterne,  da  det  er binigere  at  afholde  online,  og  dermed  også

i den  pris,  de lokale  tiToud  betaler  for  at  sende  deltagere  på  uddannelsen  -  dog  har  det  kostet

en del  medarbejderressourcer  at  lave  materialet  om.

Frivjlligweekend

Første  weekend  i marts  var  også  i2020  afsat  til  Ventilens  frivinigweekend.  Der  deltog  35 frivil-

lige  fra  IO lokale  foreninger  og  grupper.  Det  blev  afholdt  på  Frørup  campingplads  hvor  indkvar-

teringen  var  i hytter  og  HR-udvalget  var  værter.  Temaet  var  v.e.n.t.i.l.e.n.  - Vi  - ejerskab  - nær-

vær  - trivsel  - ivrighed  -latter  - egenskaber  og  N'et.

Ventilen  Danmark  afholder  udgifterne  til  arrangementet,  men  de  lokale  Ventiler  betaler  selv  for

de friviniges  transport,  og  de frivinige  betaler  hver  IOO kr.  i deltagergebyr.

Frivjffigkompetencekonference

Vi  har  de seneste  år haft  tradition  for  at afholde  en årlig  uddannelsesakt,ivitet  for  de frivillige

under  titlen  Frivinig  kompetence  konference  (FKK).  Det  gjorde  vi  også  i2020,  hvor  planlægnin-

gen  dog  blev  forsinket  af  usikkerhed  omkring  covid-restrikl,ionerne.  Weekenden  blev  afholdt  i

Vejen  i september  med  25 deltagere  under  temaet  sociale  kompetencer.  Der  var  forskellige

oplæg  fra  eksterne  og  interne  oplægsholdere  og erfaringsudveksling  menem  de frivillige  i lan-

det.
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Konferencen  blev  finansieret  af en bevining  fra  Brdr.  Hartmanns  fond,  der  var  periodiseret  fra

2019.  Eft,er afholdelsen  i2020  var  der  uforbrugte  midler,  som vi  har  fået  lov at periodisere  og

bruge  på FKK  2021.

Nationale  arrangementer  for  de  unge

Online  mødested

Under  den  første  nedlukning  i foråret  valgte  vi  at etablere  et nationalt  online  mødested,  for at

sikre  at de unge  fra  de lokale  Ventiler  fortsat  havde  et sted  "atkomme",  hvis  deres  lokale  tiToud

ikke  havde  (online)  aktiviteter.  Vi  finansierede  det  af egne  midler,  og den  største  post  var  løn-

midler  til  de involverede  medarbejdere.  Initiativet  blev  taget  godt  imod  blandt  frivillige  og

unge,  og holdt  åbent  i et par  måneder  -  men  aktivitetsniveauet  faldt  dog  hurtigt.  Vi  lærte  at

det  ikke  fungerer  for  vores  målgruppe  at skune  mødes  i en så potentielt  stor  gruppe  på  tværs

af landet  -  og fik  viden  om, hvad  der  fungerer  som  online-aktivitet,  og hvad  der  ikke  gør.  De

erfaringer  betød,  at vi  siden  har  målrettet  indsatsen  til  at opfordre  og hjælpe  de lokale  forenin-

ger  til  selv  at planlægge  og afe  online-aktiviteter,  når  det  grundet  restriktionerne  ikke  er

muligt  at mødes.

Sommertur

Ventilen  Danmark  plejer  hvert  år at afholde  en sommertur  for  de unge  fra  ane landets  mødeste-

der  og KOMsammen-tilbud.  I2020  blev  vi  dog  nødsaget  til  at aflyse  arrangementet,  da  vi  grun-

det  de skiftende  udmeldinger  om restriktioner  -  både  for den  type  arrangementer,  og restrik-

tioner,  der  berører  de unge  friviniges  hverdagsliv  -  ikke  kunne  rekruttere  frivillige  til  afholdel-

sen.

I2021  gør Lokalkomitåen  en saerlig  indsats  for at få rekrutteret  frivinige  og afviklet  en stor  og

god  sommertur  for så mange  som  muligt.

Udviklingsprojekter  2020

Udvikling  afKOMsammen

Med  udgangen  af maj  afsluttede  vi  projektet,  der  er kørt  siden  2016  og har  været  finansieret  af

Nordea-fonden.  Vi  opnåede  målet  om  at have  en beskrevet  metode  og tilhørende  uddannelse

af de frivillige  og evalueringsmodel  -  samt  at have  etableret  i alt  7 KOMsammen-foreninger.

Både  under  og efter  udviklingsperioden  har  det  dog  vist  sig  svært  at  rekruttere  og fastholde  de

frivinige  i de mindre  byer,  hvor  en del af tilbuddene  ligger  -  hvorfor  flere  af dem  i længere

perioder  ikke  har  aktiviteter  for målgruppen.  Det  er noget,  vi fortsat  har  fokus  på at få fundet

en løsning  på.

Visuelt  Bibliotek

Som en del  af Tine  Bryld  Prisen,  som  vi modtog  i2019  -  fik  vi midler  fra Trygfonden  til  at

etablere  et visuelt  bibliotek  med  fotos,  film  og grafik,  vi  kan  trække  på i vores  arbejde  med  at

formidle  viden  om  ungdomsensomhed  og synliggøre  vores  lokale  tin:»ud. Projektet  er nu  afslut-

tet,  og vi  har  anerede  nu  visuelt  materiale,  vi  kan  bruge  i mange  år fremover.

[3EIEnHOLm
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Ventilan  Danmark

Ledelsesberetning

#Aleneikkeensom

I foråret  modtog  vi  midler  fra Tuborgfondet  til  at køre  en kampagne,  der  skune  hjælpe  med  at

sikre  fokus  på, at det  at man  var  mere  alene  som  konsekvens  af restriktionerne  ikke  behøvede

at føre  til  ensomhed.  Vi  fik  i kampagneperioden  produceret  gode  budskaber  og materialer  og

nåede  ud  til  flere,  end  vi  eners  gør.  Og  vi  har  trukket  på  det  arbejde  resten  af året.

Netwerk  webinarer

I foråret  fik  vi  midler  fra Ole Kirk's  Fond,  der  gjorde  det  muligt  for os at omlægge  seminarerne

til  webinarer  -  det  er blevet  taget  godt  imod  af skolerne  og har  betydet,  at vi  fortsat  har  kunnet

få nye  skoler  og lærere  med  trods  covid-restriktioner.  7 af de 14 seminarer  i2020  har  været

afholdt  som  webinarer,  og  vi  forventer  at kunne  bruge  formatet  både  i2021  og årene  fremover.

Samarbejder  og  netværk

Ventilen  har en stor og bred  samarbejdsflade.  Meget  foregår  uformelt  ved  møder,  ener de

mange  konferencer,  seminarer  og netværksarrangementer,  vi  deltager  i-  men  en del  af det  er

også  mere  formaliseret  i form  af medlemsskaber  af forskenige  foreninger  og bevægelser.  Disse

nævnes  nedenfor.

PUUC

Som  en del  af covid-håndteringen  etablerede  socialministeriet  i foråret  2020  nogle  partnerska-

ber  for  organisationer  m.fl.  på  forskenige  områder.  Vi  kom  ret  hurtigt  med  i partnerskabet  vedr.

udsatte  børn  og  unge  og vores  direktør  har  deltaget  aktivt  i møder  og arbejdet  med  at  formulere

anbefalinger  til  ministerierne.  Vi  har  været  særligt  aktive  i den  undergruppe,  der  har  arbejdet

med  at formulere  et bud  på en ensomhedsstrategi  for udsatte  børn  og unge.

RådgivmngsDamiark

I2020  har vi fortsat  været  aktive  i RådgivningsDanmark,  brancheorganisationen  for rådgiv-

ningsorganisationer  i Danmark.

Folkebevægelsen  mod  Ensomhed

Vi  har  siden  2014  vaeret  aktive  i etableringen  af Folkebevægelsen  mod  Ensomhed.  Vi  har  også

i2020  været  aktive  i bevægelsen,  har  bakket  op om  aktiviteterne  i kampagnen  Danmark  Spiser

sammen  og været  i den  arbejdsgruppe,  der  planlagde  den,  desværre  aflyste,  ensomhedskonfe-

rence,  der  skune  have  vaeret  afholdt  i efteråret.

Civilsamfundets  Brancheforemng

Dansk  Erhverv  har  siden  efteråret  2018  arbejdet  for  at etablere  først  et netværk,  siden  en bran-

cheforening  for sociale  organisationer,  der  skal  arbejde  for  at sikre  bedre  rammevilkår  for orga-

nisationernes  drift  og virke.  Vi  har  været  aktive  medlemmer  fra  start,  og ultimo  2020  blev  vores

direktør  indsuppleret  som  bestyrelsesmedlem  i brancheforeningen.

[3EIEnHOLm
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Ventilan  Danmark

Ledelsesberetning

Isobro

Ventilen  har  gennem  mange  år været  medlemmer  af  ISOBRO,  og  således  også  i2020.  Vi  over-

holder  deres  indsamlingsetiske  retningslinjer,  benytter  os af rådgivning  vedr.  indsamling  og

fundraising,  og  bakker  op om  deres  arbejde  for  at  sikre  gode  vilkår  for  indsamlinger  o.l.

CFSA,  CenterforFrivilligtSocialtArbejde

Vores  direktør  deltager  i deres  netværk  for  ledere  i små  og menemstore  organisationer,  Og  vi

har  i løbet  af  2020  brugt  dem  i forbindelse  med  et  konsulentforløb  -  tildelt  gennem  Navigator-

puljen  -  i forhold  til  implementering  af  organisationsforandringerne  fra  2019.  Derudover  delta-

ger  både  frivinige  og  ansatte  løbende  på  flere  af  deres  kurser.

DUF,  Dansk  Ungdoms  Fællesråd

Vi  har  siden  DUF's  delegeretmøde  i december  2019  været  medlemmer  og  deltaget  aktivt  i re-

levante  netværk  og  debatter.  Vi  ønsker  med  vores  medlemskab  særligl,  at  præge  DUF's  arbejde

med  og  for  unges  trivsel  i foreningslivet  og  andre  steder  -  og  at  benytte  mulighederne  for  net-

værk  og  erfaringsudveksling  med  andre  ungdomsorganisationer.

Regnskabsberetning

Ventilen  Danmarks  årsregnskab  for  2020  udviser  et  underskud  på  37.340  kr. og  en  egenkapital

pr. 31. december  2020  på  1.047.690  kr.

Resultatopgørelsen

Indtægter

Ventilen  Danmark  har  i2020  modtaget  2.100.000  fra  Finansloven  til  drift  af  foreningen.  Af  dem

er 27.850  kr. uforbrugte  og  periodiseres  til  brug  i2021.

Foreningen  er tildelt  rådighedstilskud  fra  de  af  DUF  administrerede  Tipsmidler  på  886.018  kr.

Disse  midler  er periodiseret  til  brug  i2021.  I året  har  vi  brugt  de  448.018  kr. vi  periodiserede

fra 2019  til  Ventilen  Danmarks  formål,  herunder  støtte  til  driften  af de lokale  tilbud  og  oplys-

nings-  og debatskabende  arbejde  om  ungdomsensomhed  og  unges  trivsel.

Derudover  modtog  Ventilen  i2020  934.500  kr. i bevillinger  fra  fonde  og  legater  til  brug  til  for-

eningens  daglige  drift  og  formålsbestemte  arbejde.

Vi  har  fået  fondsmidler  til  tre  projekter,  der  ane er gennemført  i regnskabsåret:  Tuborgfondet

har  doneret  29.896  kr. til  gennemførsel  af kampagnen  #aleneikkeensom,  Ole  Kirk's  Fond  har

doneret  173.000  kr.  til  omlægning  af  Netwerk  seminarer  til  webinarer  og  Trygfonden  har  done-

ret  250.000  kr. til  etablering  af  et  visuelt  bibliotek.

I2020  har  vi  i alt  haft  indtægter  på  983.625  kr. på  vores  eksterne  salg  af  viden,  ydelser  og  ma-

terialez  -  og vi  har  haft  indtægt,er  på  306.177  kr. på  ydelser  og materialer,  vi  har  solgt  til  de

lokale  Ventiler,  herunder  uddannelse  af  de  frivillige.

[3E1«:nHOLff1
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%%ntilen  Danmark

Ledelsesberetning

Hvad  angår  tilgodehavender  indgår  ikke  kontingentrestancer.

Hvad  angår  opgørelse  af  medlemmer  pr.  31.12.2020  er der  i år ikke  foretaget  periodiseringer.

Hvad  angår  opgørelse  af  donationer  via  ventilen.dk  er der  i år foretaget  to  periodiseringer  på  i

alt  I.OOO kr.

Udgifter  til  personaleomkostningerne  i perioden  har  været  4.117.882  kr.,  hvilket  også  dækker

omkostninger  ti:l de ansatte  i de  fondsfinansierede  projekter.  I beløbet  er modregnet  de  midler,

der  er modtaget  i hhv.  Barsels-  og  sygedagpengerefusion.

Balance

Der  periodiseres  886.018  kr.  af  årets  DUF-tilskud  til  brug  i2021.

Der  periodiseres  39.363  kr. fra  Brødrene  Hartmanns  Fond  til  afholdelse  af  Frivinig  Kompetence

Konference  i2021.

Og  der  periodiseres  27.850  kr. af  driftstilskuddet  på  finansloven  til  brug  i2021.

[3aEnH0Lrn
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Ventilen  Danmark

Anvendt  regnskabspraksis

GENERELT

Arsrapporten  er aflagt  i overensstemmelse  med  Kulturministeriets  bekendtgørelse  nr. 1753  af

21. december  2006  om  regnskabsaflæggelse  for  og  revision  af  tilskud  til  støtte  af  ungdomsfor-

mål  samt  Socialministeriets  bekendtgørelse  nr. 1631  af 27.12.19  orn  økonomiske  og admini-

strative  forhold  for  modtagere  af  driftstilskud  fra  Social-  og  Indenrigsministeriet.  Årsrapporten

er aflagt  under  hensyntagen  til  Ventilen  Danmarks  særlige  forhold  og  efter  samme  regnskabs-

praksis,  som  er anvendt  i tidligere  år.

Generelt  om  indregning  og  måling

I resultatopgørelsen  indregnes  indtægter  i takt  med,  at  de indtjenes.  I resultatopgørelsen  ind-

regnes  ligeledes  alle  omkostninger.

Aktiver  indregnes  i balancen,  når  det  er sandsynligt,  at  fremtidige  økonomiske  fordele  vil  til-

flyde  foreningen,  og aktivets  værdi  kan  måles  pålideligl,.

Forpligtelser  indregnes  i balancen,  når  det  er sandsynligt,  at  fremtidige  økonomiske  fordele  vil

fragå  foreningen  og  forpligtelsens  værdi  kan  måles  pålideligt.

Ved  første  indregning  måles  aktiver  og  forpligtelsey  til  kostpris.  Efterfølgende  måles  aktiver  og

forpligtelser  som  beskrevet  for  hver  enkelt  regnskabspost  nedenfor.

Ved  indregning  og  måling  tages  hensyn  til  forudsigelige  tab  og  risici,  der  fremkommer  inden

årsrapporten  aflægges,  og  som  be-  eller  afkræfter  forhold,  der  eksisterede  på  balancedagen.

RESULT  ATOPGØRELSE

Indtægter

Tildelte  bevillinger,  tilskud  og  fondsstøtte  indregnes  i resultatopgørelsen  i tildelingsåret.  Bevil-

linger  eller  tilskud  givet  til  bestemte  projekter  indregnes  i takt  med  projektets  gennemførelse.

Uforbrugte  bevillinger,  bestyrelsesbesluttede  henlæggelser  til  særlige  projekter  og  tilskud,  der

vedrører  kommende  regnskabsår,  fragår  i indtægter  og  indregnes  i balancen  som  hensættelser.

Kontingentindtægter  indregnes  på  betalingstidspunktet.  Øvrige  indtægter  indregnes,  når  der

er erhvervet  endelig  ret  hertil.

Udgifter

Udgifter  indregnes  i den  periode,  de  vedrører.

K A a -  P B A '  A
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Ventilen  Danmark

Anvendt  regnskabspraksis

Projekter

Projekt,er  udgør  årets  fakt,iske  omkostninger  vedrørende  de særlige  projekter.

Afskrivninger

Afskrivninger  på  immaterielle  og materiene  anlægsaktiver  tilsigter,  at der  sker  systematisk  af-

skrivning  over  aktivernes  forventede  brugstid.  For foreningen  er anvendt  følgende  brugstider

og restværdier:

Brugstid

Computere  og telefoner 2 år

BALANCEN

Materielle  Anlægsaktiver

Materiene  anlægsaktiver  måles  i balancen  til  kostpris  med  fradrag  af akkumulerede  afskrivnin-

ger  eller  til  genindvindingsværdien,  hvor  denne  er lavere.

Fortjeneste  eller  tab  ved  afhændelse  af  materiene  anlægsaktiver  opgøres  som  forskellen  menem

salgspris  med  fradrag  af salgsomkostninger  og den  regnskabsmæssige  værdi  på salgstids-

punktet.

Likvide  beholdninger

Likvide  beholdninger  omfatter  indestående  på bankkonti  samt  kontante  beholdninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender  indregnes  til  de beløb,  de forventes  at indgå,  sædvanligvis  svarende  til  nomi-

nel  værdi.

Hensættelser

Hensættelser  udgør  midler,  som  er hensat  til  tilbagebetaling  til  tilskudsgivere  i henhold  til  mod-

taget  bevining.

[3EIEnHOLm
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Ventilen  Danmark

Anvendt  regnskabspraksis

Periodiseringer

Periodiseringer  udgør  uforbrugl,e  midler  vedr.  særlige  projekter,  som  overføres  til  brug  i det

kommende  regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser  er målt  til  amortiseret  kostpris  svarende  til  nominel  værdi.

GEIEr?HOLrl'1
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Ventilen  Danmark

Resultatopgørelse

Note

Regnskab

2020

DKK

Budget

2020

Ikke  revideret

DKK

Regnskab

2019

DKK

INDT  ÆGTER

1 Driftstilskud  Finansloven

DUF  Tipstilskud

2 Private  fonde  driftsstøtte

3 Fondsstøtte  til  udviklingsprojekter

4 Medlemskontingenter

5 Støtte  fra  private  og  firmaer

6 Salg  af  viden,  ydelser  og  materialer

Salg  til  lokale  Ventiler

Diverse  indtægter

I alt  før  hensættelser

7 Periodiseringer,  tidligere  år

8 Periodiseringer  i året

Indtægter  i alt

2.100.000

886.018

934.500

452.896

58.875

255.034

983.625

306.177

o

5.977.125

806.564

-953.231

5.830.458

2.100.000

850.000

875.000

453.000

62.500

140.000

1.094.660

374.250

o

5.949.410

806.564

-212.500

6.543.474

2.100.000

896.035

717.500

530.000

85.200

81.049

846.327

428.217

2.283

5.686.611

319.498

-806.564

5.199.545

UDGIFTER

9 Personaleomkostninger

10  Sekretariatsomkostninger

Il  Informationsarbejde

Onlineaktiviteter

12 Udgifter  ifm.  med  salg  af  viden

13 0rganisato'tisk  frivilligt  arbejde

14 Støtte  til  lokale  foreninger

15 Uddannelse  af  frivillige

16  Nationale  aktiviteter  for  de unge

Medlemsrelaterede  udgift,er

KOM-sammen-udvikling  (u.løn  og  sek)

17 Projekter  og  samarbejder

is  Revision  og  regnskabsassistance

19 Medlemskabey

20 Diverse

Udgifter  i alt

Årets  afskrivninger

Afskrivninger  i alt

Arets  resultat

4.117.882

461.805

23.676

74.315

100.784

68.114

193.114

136.281

13.996

20.233

5. 451

304.326

250.225

71.709

10.133

5.852.044

15.754

15.754

-37  .340

4.250.000

518.500

47.500

125.000

210.000

87.500

189.000

217.500

20.000

70.000

25.500

426.644

160.000

80.000

22.000

6.449.144

25.000

25.000

69.330

3.594.539

459.666

61.864

89.520

130.681

184.857

68.471

143.846

24.538

53.572

45.711

28.994

148.200

56.618

13.018

5.104.095

14.385

14.385

81.065

[3 €:1 € :nHOLm
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Ventilen  Danmark

Note

AKTIVER

Inventar

21 Materielle  anlægsaktiver  i alt

Deposita

Finansielle  anlægsaktiver  i alt

Anlægsaktiver  i alt

Varebeholdninger

Andre  tilgodehavendez

Periodeafgrænsningsposter

Tilgodehavende  hos  lokale  ventiler

22 Tilgodehavende  moms

Tilgodehavenderi  alt

Likvide  beholdninger

Omsætningsaktiver  i alt

Aktiver  i alt

PÅSSIVER

Egenkapital  pr.  OL01.2020

Årets  resultat

Egenkapital  pr.  31.12.2020

Periodiserede  tilskud  og  bidrag

Skyldige  omkostninger

Lønrelateret  gæld

Kortfristede  gældsforpligtelser  i alt

Gældsforpligtelser  i alt

Passiver  i alt

[3EIEnH0Lrn
V: S<.A"tEP.  BALANCE

Balance

31.12.2020

DKK

31.12.2019

DKK

28.178

28.178

109.814

109.814

137.992

133.940

105.077

15.394

232.485

16.576

503.472

2.342.331

2.845.803

2.983.795

12.502

12.502

108.048

108.048

120.550

141.514

62.132

54.297

243.391

12.931

514.265

1. 830.975

2. 345.240

2.465.790

1.085.030

-37.340

1.047.690

953.231

206.429

776.445

1.936.105

1. 936.105

2. 983.795

1.003.965

81.065

1.085.030

806.564

173.010

401.186

1.380.760

1. 380.760

2. 465.790
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Ventilen  Danmark

Pengestrømsopgørelse

2020

DKK

2019

DKK

Årets  resultat

Afskrivninger  og  afgang

Periodiseringer  og  hensættelser

Driftsresultat  korrigeret  for  ikke  likvide  poster

Varebeholdninger

Tilgodehavender  og  deposita

Skyldige  omkostninger

Anden  driftsrelateret  gæld

Likviditetsvirkning  fra  driften

Køb  og  salg  af  materiene  anlægsaktiver

Likviditetsvirkning  af  investering

Årets  samlede  likviditetsvirkning

Likvide  beholdninger  ved  regnskabsårets  begyndelse

Likvide  beholdninger  ved  regnskabsårets

afslutning

-37  .340

15.754

146.667

125.081

7.!574

1.453

33.419

375.259

417  .705

-31.430

-31.430

511.356

1.830.975

2.342.331

81.065

14.385

487.066

582.516

-6.754

38.937

15.437

57.722

105.342

-18.907

-18.907

668.951

1.162.024

1.830.975

[3EIEnHOLff1
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Ventilen  Danmark

1.  Finanslov  (Anvendelse  af  tilskud)

Indtægt  fra  Socialstyrelsen

Indtægter  i alt

Lønninger

Sekretariat

Informationsarbejde

Onlineaktiviteter

Organisatorisk  frivinigt  arbejde

Revision

Udgifter  i alt

Resultat

De overskydende  midler  periodiseres  til  brug  i 202'1.

2. Driftsstøtte  fra  private  fonde  og  legater

Tryghedsgruppen  (Tine  Bryld  Prisen)

Bings  Mindelegat

Bygma  Fonden

Hoffman  Husmans  Fond

Belønningsfonden  (Danske  forvaltning)

Ole  Kirks  Fond  (2. zate)

Simon  Spies  Fonden

Jubilæumsfonden  af  12/8  1973

I.F: Lemvigh  Mnners  Fond

Marie  & M.B  Ricthers  Fond

Toyota  Fonden

Skanderborg  Festivalklub

15.  juni  Fonden

CMO  Fonden

Grosserer  Andresa  Construp  og  søn  -  legat

Bidrag  og  tilskud  fra  fonde  og  legater  i alt

DEIEr?HOLm

Noter

2020

DKK

2019

DKK

2.100.000

2.100.000

-1.599.639

- 307.870

-13.864

-37.158

-34.057

-79.562

-2.072.150

27.850

2.100.000

2.100.000

-1.583.298

-307.365

-36.048

-45.209

- 50.114

-75.000

-2.097  .034

2.966

250.000

12.000

IOO.OOO

30.000

25.000

500.000

IO.OOO

7.500

o

o

o

o

o

o

o

934.500

o

o

o

o

25.000

250.000

IO.OOO

7.500

25.000

30.000

IO.OOO

210.000

50.000

75.000

25.000

717.500
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Ventilen  Danmark

Noter

2020

DKK

2019

DKK

3. Fondsstøtte  til  udviklingsprojekter

Tryghedsgruppen  - Virtuelt  bibliotek

Ole  Kirks  Fond  - Netwerk  Webinarer

Tuborgfondet  - #Alene  ikke  ensom

Nordea  Fonden  - KOMsammen  Udvikling

Brd.  Hartmanns  Fond  - Kornpetencekonference

Fondsstøtte  til  udviklingsprojekter  i alt

250.000

173.000

29.896

o

o

452.896

o

o

o

440.000

90.000

530.000

4. Medlemmer

Pr. 31. december  2020  havde  Ventilen  Danmark  784  medlemmer,  som  fordelte  sig  således:

Ordinære  medlemmer  u. 30 år, indenfor  DUF-definition

Ordinære  medlemmer  over  30 år

Ordinære  medlemmer  u. 30 år, udenfor  DUF-definition

Oitlixi«øv  mcr11pmmpr  i ql(

Støttemedlemmer

Støttemedlemmer  i alt

Medlemmer  i alt

564

217

3

784

o

o

784

570

191

4

765

363

363

1.128

5. Støtte  fra  private  og  firmaer

Private  - engangsdonationer

Private  - faste  støtter

Støtte  fra  virksomheder

Indsamlingsaktiviteter  til  fordel  for  Ventilen

Støtte  fra  private  og  firmaer  i alt

127.427

5.150

71.948

50.509

255.034

55.549

5.500

20.000

o

81.049

Se næste  side  for  specifikation  af  indsamlingsaktiviteter.

(3EIEnHOLm
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Noter

Følgende  har  samlet  penge  ind  til  Ventilen

CISV  velgørenhedsbanko

Beboerforeningen  Universitetskollegiet  Aalborg

Litterære  håndsrækninger

Gabriel  - T-shirt-auktion

KEA-studerende:  Masken  og  Ventilen

Lagkagehuset  - don.  v/  salg  af  småkageudstikkere

I alt

2.840

1.050

7.109

3.000

7.010

29.500

50.509

I alt  har  207  enkeltpersoner  samt  syv  virksomheder  eller  foreninger  indbetalt  200  kr. ener  der-

over.  Dertil  kommer  indbetalingerne  fra  de 6 indsamlingsaktiviteter.  Gebyrer  vedr.  indsamling

udgør  4.520,41  kr. der  er udgiftsført  op gebyrkontoen.  Alle  pengene  er anvendt  til  foreningens

formålsbestemte  aktiviteter.

2020

DKK

2019

DKK

6. Salg  af  materialer  og  ydelser

Honorarer  mv.

Netwerk  - indtægter  fra  skoler

VF  - salgsindtægter

Salg  af  materialer,  bøger  og  merchandise  til  eksterne

Samarbejde  Frederiksberg  Kommune

Salg  af  materialer  og  ydelser  i alt

13.400

409.550

118.000

3.960

438.715

983.625

49.000

450.630

156.024

3.413

187.260

846.327

7. Periodiseringer,  tidligere  år

Nordea  Fonden  - KOMsammen  Udvikling

Hjemmeside

Hardware  og  software

Bevining  til  FKK

Formidlingsaktiviteter

DUF-midler

Periodiseringer,  tidligere  år  i alt

198.546

20.000

25.000

go.ooo

25.000

448.018

806.564

319.498

o

o

o

o

o

319.498
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2020

DKK

2019

DKK

8. Årets  periodiseringer  og  hensættelser

Brdr.  Hartmanns  Fond  - bevilling  til  FKK

Finanslov  -  midler  fra  Socialstyrelsen

DUF-midler

KOMsammen  Udvikling  (Nordea-fonden)

Hjemmeside

Hardware  og  software

Bevining  til  FKK

Formidlingsaktiviteter

Årets  periodiseringer  og  hensættelser  i alt

39.363

27.850

886.m8

o

o

o

o

o

953.231

o

o

448.018

198.546

20.000

25.000

90.000

25.000

806.564

9. Personaleomkostninger

Løn,  pension  og  efteruddannelse  til  daglig  leder  udgjorde  i2020  DKK  685.442.

IO.  Sekretariatsomkostninger

Husleje

Porto  og  forsendelse

Kontorhold

Kopi  og  print

Inventar

EDB-udgifter

Telefon  og  internet

Bøger  og  tidsskrifter

Transport

Diverse

Møder

Forsikringez

Småanskaffelser

Sekretariatsomkostninger  i alt

338.009

14.653

3.799

12.006

o

31.010

26.938

1.996

gg7

6.077

1.636

5.006

19.678

461.805

332.863

13.201

4.435

17.062

19.402

13.360

32.386

1.636

539

5.693

3. 899

4. 898

10.292

459.666
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11.  Informationsarbejde

Beholdning  af  bøger

Fon«emøde  (arrangementer  og  akt,iviteter)

UFM  ener  tilsvarende

Egen  konference  ener  Event

Informationsmateriale,  merchandise  - tryk  mv.

Transport  (v. interviews  mv.)

Repræsentation  mv.

Deltagelse  i konferencer  mv.

Diverse  informationsomkostninger

Informationsarbejde  i alt

12.  Udgifter  ifbm.  salg  af  viden  (NW  og  VFF)

Netwerk  udgifter  (eks.  løn  og  sek)

Ventilen  Fortæner  - salg  og  afholdelse  af  oplæg

Ventilen  Fortæner  korpsudgifter

Udgifter  ifbm.  salg  af  viden  (NW  og  VF)  i alt

13.  Organisatorisk  frivilligt  arbejde

Bestyrelse  og  formandskab  i alt

Årsmøde

Lokalkomitå  i alt

Udvalg  i alt

Kritisk  revision

Øvrige  frivinigudgifter  i alt

Organisatorisk  frivilligt  arbejde  i alt

€ EIEnHOLrn

2020

DKK

2.568

o

o

o

18.768

239

150

1.476

475

23.676

47.768

17.631

35.385

100.784

39.026

802

17.802

6.271

710

3.503

68.114

Noter

2019

DKK

43

2.876

398

14.249

21.498

2.176

2.776

12.978

4.870

61.864

71.945

32.182

26.554

130.681

80.529

69.813

21.400

9.694

o

3.421

184.857
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14.  Støtte  til  lokale  foreninger

Fora

Konsulentstøtte  (eks.  Iøn)

Økonomisk  støtte  (økonomisk  tilskud  til  lokale  Ventiler)

Ensomhedsdagen

Dokumentationsindsats

Akkreditering

Støtte  til  lokale  foreninger  i alt

15.  Uddannelse  af  frivillige

Grunduddannelse

Frivillig  Kompetence  Konference  (eks.  Iøn)

Deltagelse  i andres  kurser

Frivinigweekend

Uddannelse  af  frivillige  i alt

16.  Nationale  aktiviteter  for  de  unge

Sommertur  inkl.  arbejdsgmppe

Støtte  til  arrangementer  for  de  unge

Nationale  aktiviteter  for  de  unge  i alt

GEH:nHOLm
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2020

DKK

14.381

6.648

121.448

o

2.523

48.114

193.114

63.628

43.137

o

29.516

136.281

3.054

10.942

13.996

Noter

2019

DKK

34.907

10.019

o

18.877

3.270

1.398

68.471

120.201

o

3.634

20.011

143.846

24.538

o

24.538
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17.  Projekter  og  samarbejder

Frederiksberg  Kommune  (eks.  Iøn)

Visuelt  bibliotek  - Trygfonden  (eks.  løn)

#Aleneikkeensom  - Tuborgfondet(eks.  løn  og  sek)

Netwerk  webinarer  - Ole  Kirk's  Fond

Projekter  og  samarbejder  i alt

18.  Revision  og  regnskabsassistance

Ventilen  Danmark

Revision  af  årsrapport  for  2019  mv.

Revision  af  projektregnskab

Rådgivningshonorar  vedr.  2019

Honorar  indregnet  som  forpligtelse  vedr.  2019

Udgifter  til  revisor  estimeret  for  lavt  vedr.  2019

Revision  af  projektregnskab

Samlet  honorar  til  revision  mm.  for  2020,  estimeret

Årets  revisonidgifter  vedr.  Ventilen  Danmark

Lokale  Ventiler

Revision  af årsregnskaber  for  2019

Honorar  indregnet  som  forpligtelse  vedr.  2019

Udgifter  til  revisor  estimeret  for  lavt  vedr.  2019

Revision  af årsregnskaber  for  2020,  estimeret

Årets  revisorudgifter  vedr.  Lokale  Ventiler

Revision  og  regnskabsassistance  i alt

[3EIEr?H0Lfn
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2020

DKK

140

231.013

8.896

64.277

304.326

93.436

o

21.938

-50.000

65.374

18.750

93.750

177.874

54.851

-40.000

14.851

57.500

72.351

250.225

Noter

2019

DKK

28.994

o

o

o

28.994

86.300

12.500

o

-50.000

48.800

o

50.000

98.800

49.400

-40.000

9.400

40.000

49.400

148.200
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19.  McdltxiibkaLt;i

ISOBRO  -  kontingent  2020

RådgivningsDanmark  -  kontingent  2020

Folkebevægelsen  mod  ensomhed  -  kontingent  2020

Dansk  Erhverv  -  kontingent  2020

DUF  medlemskontingent  2020

Frivinigcenter  Odense  -  kontingent  2020

Civilsamfundets  Brancheforening  (Danske  Erhverv)  2020

Frivilligcenter  Aarhus  -  kontingent  2020

Medlemskaber  i alt

20.  Diverse

Renter  og  gebyrer

Øvrige

Diverse  i alt

21.  Materielle  anlægsaktiver

Beløb  i DKK

Kostpris  pr. 31.12.19

Tilgang  i året

Afgang  i året

Kostpris  pr.  31.12.20

Af-  og  nedskrivninger  pr.  31.12.19

Afskrivninger  i året

Årets  af-  og  nedskrivninger  på  afhændede  aktiver

Af-  og  nedskrivninger  pr. 31.12.20

Regnskabsmæssig  værdi  pr.  31.12.20

[3EIEnHOLm
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Noter

2020

DKK

2019

DKK

15.700

15.000

5.000

20.784

4.500

IOO

10.625

o

71.709

15.500

10.OOO

5.000

21.218

4.500

IOO

o

300

56.618

10.787

-653

10.134

14.636

-1.618

13.018

Andre  anlæg,

driftsmateriel

og  inventar

M8.542

31.430

-21.127

158.845

-136.040

-15.754

21.127

-130.667

28.178
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22.  Tilgodehavende  moms

Ventilen  Danmark  er momsregistreret.

Da € r?HOLm

Noter

33
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