Referat af Ventilen Næstveds årsmøde 2021
Afholdt: D. 26/4-2021 kl. 17.00, Alléen 34, 4160 Herlufsmagle
Til stede: Brigitte Piller, Mathilde Clausen, Ditte Rasmussen, Simon Andersen, Heidi
Johansen, Cecilie Tromborg, Simone Grabas, Anna Dall, Emma Jacobsen
1) Mødet åbnes af en repræsentant for bestyrelsen
Formand Brigitte Piller bød velkommen til årsmødet.
2) Valg af dirigent og referent
Brigitte Piller blev valgt som dirigent.
Mathilde Clausen blev valgt til referent.
3) Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet
Dirigent Brigitte Piller konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt 1 måned før
årsmødet.
4) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
Følgende er uddrag fra formandens mundtlige beretning til årsmødet:
Trods et år med corona har gruppen været seje til at holde åbent - både fysisk og
online. Stor ros til aktivitetsteamet for at være kreative. Vi har ydet en ekstra indsats
ift. unge og taget hånd om den. Rigtig godt gået og vi går heldigvis mere fysiske
tider i møder.
5) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
Kassereren, Ditte Rasmussen, 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
Formand: Brigitte Piller blev enstemmigt valgt.
Næstformand: Simone Grabas blev enstemmigt valgt.
Kasserer: Ditte Rasmussen blev enstemmigt valgt.
8) Fremlæggelse og godkendelse af kontingent.
Bestyrelsens indstilling på kr. 75,- årligt blev godkendt af årsmødet.
9) Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen for 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 Danmark 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:

Formand, navn

Referent, navn

