
 

 

 

Referat af Ventilen Gentoftes årsmøde 

 

Afholdt: 29 April 2021, Frikløvervej 23 2400 København, kl 1900 

Til stede:  

Karen Vestergård, Liv Lindegaard, Marie Skautrup, Mads Lyshøj Hansen, Flora Lassen, Julie Søgaard 
Laursen, Asger Villadsen, Amalie Fahlén Hansen, Caroline Bech-Hansen, Jonathan Høeg-Jensen, 
Victoria Andersen 

 

1) Mødet åbnes af en repræsentant for bestyrelsen 

Liv bød velkommen til årsmødet  

 

2) Valg af dirigent og referent 

Karen blev valgt som dirigent 

Jonathan blev valgt til referent 

 

3) Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet 

Karen (Dirigent) konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt 1 måned før årsmødet på Ventilens 
hjemmeside til alle medlemmer  

 

4) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning. 

2020: Sikke et år! Det var en god sommer, corona rammer… Vi havde svært ved at håndtere både 
corona-situationen og tabet af en ung. Vi er glade for alle de nye frivillige 

Der var ændringer i struktureringen i Ventilen Gentofte, da vi ikke havde en rigtig bestyrelse før i 
tiden. Nu er der mere kommunikation både internt i bestyrelsen og blandt de frivillige, samt 
mellem bestyrelsen og sekretariatet. Derudover, har vi fået tovholdere og er blevet bedre til at 



 

 

planlægge ud i fremtiden, bl.a. vha. forbedret dokumentationsarbejde. 

Vi har ikke holdt lukket siden efteråret 2020, trods omstændighederne! Mega 
sejt - godt gået af de ‘nye’ frivillige. Vi er blevet en stabil Ventil. 

Fun fact: Gennemsnitsalderen hos de unge er 21,75 år 

 

5) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab. 

Kassereren, Mads, fremlagde det reviderede årsregnskab for år. 

Efter grundig gennemgang og nogle korte opklarende spørgsmål fra de fremmødte, blev 
årsregnskabet enstemmigt godkendt. Det konkluderes at vi har en sund økonomi. 

 

6) Indkomne forslag. 

● Ventilen Danmark opstillede første forslag. Forslaget drejede sig om at (næst)formand nu 
skal hedde (næst)forperson. 
● Liv er fortsat forperson. 
● Marie er fortsat næstforperson. 
● Mads er fortsat kasserer. 

Alle stemte ja og forslaget er hermed vedtaget. 

 

7) Valg af bestyrelse  

Formand: Liv Lindegaard blev valgt. 

Næstformand: Marie Skautrup blev valgt. 

Kasserer: Mads Lyshøj Hansen blev valgt. 

Der blev ikke valgt flere medlemmer til bestyrelsen. 

 

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: 

 29 April 2021 

  

  

                                                             

Formand, Liv Lindegaard                                   Referent, Jonathan Høeg-Jensen 
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