
Referat af Ventilen Aalborgs årsmøde

Afholdt: 6/4-2021, online

Til stede: Anna, Andrea, Caroline, Christian, Frederik, Katrine, Laura K, Laura L, Mathias,
Niklas, Pernille L, Pernille S, Natalina, Vibeke og Zenia

1) Mødet åbnes af en repræsentant for bestyrelsen

2) Valg af dirigent og referent

Anna er referent - Natalina er dirigent

3) Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet

Det er godkendt, der er blevet indkaldt en måned før, hvilket er annonceret på
hjemmesiden.

4) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.

- Corona har fyldt en del. Har haft online åbent, lidt lukket igen, åbent fysisk, så lukket
igen, så online.

- Cadeau til de frivillige og at vi har holdt åbent så godt som vi nu kan. Vi har holdt ud
gennem corona selvom der ikke har været mange unge og det er bare godt. Ros til os
alle for det.

- Desværre ikke så meget socialt frivilligt og andre arrangementer, da der har været
corona

- En masse stopper dog, men ligeledes en masse nye frivillige ind. Alt i alt stor
udskiftning, men vi håber fremadrettet de frivillige bliver rystet godt sammen

Den er godkendt

5) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.

- Indtægter fra 2020
- Tilskud fra aalborg kommune, fra private fonde, donationer (herunder fra

Bingo, lagkagehuset), deltagerbetaling,
- I alt 169000

- Brugt



- De unge, husleje, administrativt, informationsarbejde ift. PR,
uddannelsesudgifter, møder/udvalg, konsulentbistand (SEK), telefon og
internet, porto og kopi, konto og kontor (Kan bruges til ny mobil) og til sidst
diverse

- Udgifter i alt: 68000
- Budget for 2021

- der skal bruges mere, gerne på aktiviteter på unge for at tiltrække flere unge.
Især fokus på de unge.

- PR - ved ensomhedsdag kan der købes nogle ting inde ved SEK (bannere og
sådan)

- Vi har fået lidt mere til os frivillige, møder og supervision. Er blevet foreslået
en sommertur og evt. hyttetur.

- Vi har fået færre indtægter så vores egenkapital er mindre, men det er fint
fordi vi har på sin vis sparet lidt op på vores konto, hvilket vi helst skal undgå
for ikke at skulle betale negative renter

Det er godkendt.

6) Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag

7) Valg af bestyrelse

Navne på resten af bestyrelsen (hvis man vælger flere).

Kasserer:

Caroline og Pernille S stillede op til kasserer og begge er valgt

Formand

Zenia har stillet op og er blevet valgt

Næstformand

Niklas har stillet op og er blevet valgt

8) Fremlæggelse og godkendelse af kontingent.

Ja

9) Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge



administrationsaftale med Ventilen Danmark

godkendt

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

Godkendt

11) Eventuelt.

Dato og underskrift:

 

 

 

                                                              

Formand, navn                       Referent, navn


