
Referat af Ventilen Hillerøds årsmøde 2021

Afholdt: [28/4-2021 kl. 17-19 Online/Buevej 1, 3400 Hillerød]

Til stede: Laura Falk, Phillip Kongstad, Cecilie Føhns, Nicoline Walmar Steensen, Asla Madsen, Ida
Fjellerup Hansen, Emil Skinnerup, Lea Saarde, Emil Bayer, Tobias Dyhrman

1) Mødet åbnes af en repræsentant for bestyrelsen

Phillip bød velkommen til årsmødet 

2) Valg af dirigent og referent

Phillip blev valgt som dirigent

Ida blev valgt til referent

3) Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet

Dirigent Phillip konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt 1 måned før årsmødet på Ventilens
hjemmeside til alle medlemmer + hvilken dato

(Phillip meldte datoen ud d. 25. marts, og mødet afholdes 28. april 2021)

4) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.

Følgende er uddrag fra formandens mundtlige beretning til årsmødet:

Vi er åbnet efter corona-nedlukningen og har nu friere rammer for at lave aktiviteter med
brugerne af Ventilen Hillerød. Under nedlukningen har vi holdt virtuelt åbent, og så snart vi måtte,
mødtes vi med brugerne udendørs. Vi er glade for at have holdt fast på så mange af vores unge på
trods af situationen.

5) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.

Kassereren, Tobias, fremlagde det reviderede årsregnskab for år.

Efter nogle korte opklarende spørgsmål fra de fremmødte, blev årsregnskabet enstemmigt
godkendt.



6) Indkomne forslag.

Der var ingen forslag at behandle under punktet.

7) Valg af bestyrelse

Forperson: Emil Skinnerup blev valgt som formand

Næstforpersoner: Vi valgte to næstforpersoner: Laura Falk og Lea Saarde

Kasserer: Tobias fortsætter som kasserer, til vi finder én, der kan overtage hans post

8) Fremlæggelse og godkendelse af kontingent.

Bestyrelsens indstilling på kr. 75,- årligt blev godkendt af årsmødet

9) Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge
administrationsaftale med Ventilen Danmark

Det blev besluttet, at bestyrelsen har mandat til at indgå/forlænge en administrationsaftale med
Ventilen Danmark.

10) Valg af ekstern revisor, eller godkendelse af at Ventilen Damnark vælger revisor på vegne af
foreningen

Det blev godkendt, at Ventilen Danmark må vælge revisor på vegne at foreningen.

11) Eventuelt.

Der var intet at behandle under punktet.

Dato og underskrift:

 28. april 2021

 

 

                                                              

Forperson, navn                       Referent, navn


