
 

 

Referat af Ventilen Københavns årsmøde 

 

Afholdt: 29/4 2021 kl 18-20 

Til stede: (stemmeberettigede medlemmer): [Navn + efternavn på alle deltagere] (Husk, at kun 

medlemmer af foreningen kan stille op til poster i bestyrelsen og har stemmeret). 

 

1) Mødet åbnes af en repræsentant for bestyrelsen 

August bød velkommen til årsmødet  

 

2) Valg af dirigent og referent 

- Niko blev valgt som dirigent 

- Emma blev valgt til referent (Husk at formand og referent ikke må være den samme!) 

 

3) Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet 

Dirigent [y] konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt 1 måned før årsmødet på Ventilens 

hjemmeside til alle medlemmer + hvilken dato 

Tilstedeværende medlemmer: 

Emma 

Niko 

Emily 

Maria 

Klara 

Nicolai 

Daniel 

Lærke 

Reggie 

August 

Laura 

Marie 



 

 

4) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning. 

Følgende er uddrag fra formandens mundtlige beretning til årsmødet: 

[De projekter, der har været i Ventilen BY det forgangne år. - du kan evt bede formanden sende 

dig hans/hendes oplæg, så du kan kopiere det ind på forhånd] 

- Et anderledes år pga corona, dermed nedlukning og online. Der er derfor sket et drastisk 

fald i fremmødte unge siden vagter blev online.  

- Ny formand og kassér (Reggie, Daniel og August) 

- Mange nye frivillige :-)  

- Sværere at lave fysisk aktiviteter, da vi ikke kan kræve, at de unge bliver corona-testet. 

Eksempelvis kræver det tests at tage på museum og andre indendørs steder. 

- Supervision og frivilligmøde kl 13 mandag d 10. maj 

 

 

5) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab. 

Kassereren, Reggie, fremlagde det reviderede årsregnskab for år. 

- Regnskab for sidste og indeværende år vedhæftes som billede (her) 

- Vi har opjusteret for sociale aktiviteter, da vi har kapital til at bruge mere økonomi, end vi 

indtil nu har gjort - dette har resulteret i negative renter, grundet det høje beløb i banken. 

- Årsregnskabet er godkendt 

 

6) Indkomne forslag. 

- Ingen forslag fra frivilliggruppen 

- Forslag fra sekretariatet  

- Forslag om ændring af vedtægten så “formand” ændres til “forperson”, altså ved at 

anvende kønsneutrale udtryk 

- Dette forslag er blevet godkendt af os frivillige (alle stemte for) 

7) Valg af bestyrelse  

- August genopstiller som formand/forperson og er blevet genvalgt 

Forperson: August Wittrup Friis 

 

- Daniel genopstiller som næstforperson og er genvalgt 



 

Næstforperson: Daniel Birkmose 

 

- Reggie genopstiller som kasserer og er genvalgt 

Kasserer: Reggie Thomsen 

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

- Ingen 

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 Danmark vælger revisor på vegne af 

foreningen 

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

11) Eventuelt. 

- Vi har snakket om hvordan det har været at gå fra fysisk til online - og så online til fysiske 

vagter igen. Der har ikke været særlig mange til stede ved online-vagter, og stemningen er bedre 

når vi mødes fysisk. 

- Vi arbejder med at få et større ‘reach’ og har fået mere gang i vores PR gennem sociale 

medier, hvorigennem vi spreder Ventilens budskab. 

- Derudover bare andre generelle spørgsmål 

 

Dato og underskrift: 29.04 2021 

  

August Wittrup Friis  

 

    Emma 

Buchard                                                 

            

Formand, navn                                     Referent, navn 


