
  Mødested: Google Meet 

 Dato: 09/02/21 

 Tidspunkt: 18.30-21.00 

 

 

 

V e n t i l e n  

E s b j e r g  

Referat af årsmøde i Ventilen Esbjerg 

Deltagere: Katrine, Lasse, Trine, Melanie, Nadia, Laura, Karen, Julie og Mathilde 

1. Mødets åbning ved en repræsentant fra bestyrelsen 

Nadia åbner mødet som afholdes via Google-Meet kl. 18.30 d. 9/2/21. 

 

2. Valg af dirigent og referent 

Der vælges en dirigent og referent. 

Dette bliver Nadia 

 

3. Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet 

Dette blev godkendt 

 

4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 

Nadia fremlægger bestyrelsens beretning 

- Nye frivillige 

- Nye medlemmer/unge 

- Åbningstider 

- Ansvarsområder  

- Samarbejder med andre frivillige 

 

5. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 

Karen fremlægger regnskabet og det godkendes af alle. 

 



6. Indkomne forslag til punkter

- Julie sender infomail til os andre

- Trine forslår at vi alle deltager på frivillig weekend sammen.

- Vi snakker kort om Uddannelsesweekend og de der skal deltage på den

kommende.

7. Valg af bestyrelse

- Valg af formand

- Nadia Bergholt stiller op og blev valgt til formand

- Valg af næstformand

- Julie Beck-Hansen stiller op og blev valgt

- Valg af kasserer

- Katrine Wagner Hansen stiller op og blev valgt

- Valg af op til tre yderligere bestyrelsesmedlemmer

- Trine Knudsen stiller op til bestyrelsesmedlem, Lasse Gudsø stiller op som 

bestyrelsesmedlem, Laura Joensen stiller op som bestyrelsesmedlem, de blev 

alle valgt.

8. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent

Alle betaler kontingent - godkendt 

9. Fremlæggelse af forslag af om at bestyrelsen får mandat til at indgå aftaler eller

forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark

Det får bestyrelsen mandat til. 

10. Valg af ekstern revisor, eller godkendelse af at Ventilen Danmark vælger revisor

på vegne af foreningen

Ventilen Danmark får på vegne af foreningen lov til at vælge en ekstern revisor 



 

 

11. Eventuelt 

a) Redegøre for hvem der står for hvilke ansvarsområder og få sendt ansvarlige afsted 

på uddannelses-fora 

b) Evt. Indlede samarbejde med Madmekka 

- Samtale med Madmekka afholdes d 23/2 
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