
Frivilligmøde og ekstraordinært årsmøde dagsorden og referat 

1: Mad og spise  

Vi har spist mad fra Tika Bassa, det var rigtig lækkert.  

 

2: Vagtplan  

Vi laver vagtplan, og er i fællesskab blevet enige om at vi er mindst 2 på hver vagt. Vi har lavet 

vagtplanen frem til 30/09 

 

3: Årsmødet begynder – se referat nedenfor. 

Vi har som første punkt aftalt hvem der har hvilke poster.  

Formand: Anne Gammelgaard 

Næstformand: Michelle Nissen 

Kasserer: Lærke Meier Thomsen (Fra Norge)  

Uddannelsespost: Michelle  

PR: Nanna og Signe  

Dokumentationsansvarlig:  Nanna  

 

4: De frivillige som stopper helt pr. 11/08-2021  

Simone  

Mikkel  

Anders  

Cecilie  

 

De frivillige som stopper, de skal ud af gruppe-chatten (Maja)  

Der skal være flere administratorer af Facebook gruppen (Nanna og Anne). 

 

5: Refusionsseddel 

Lærke tager ansvar for at lave et dokument, hvor de frivillige kan blive guidet til hvordan de fx skal 

udfylde en refusionsseddel.  



6: Rekruttering 
Vi snakker rekruttering af frivillige og  unge.  
Signe Og Anne kontakter: Rosborg, Rødkilde, UCL så vi kan stå og reklamere på skolerne.  
Lærke afleverer plakater på Egtved skole (Nye unge)  
Nanna afleverer plakater på Munkensdam.   
Karen sætter opslag op jobnet  
Vi vil gerne promovere Facebook/instagram-opslag: 500kr (Anne står for dette).  

 
 

Referat ekstraordinært årsmøde 11/8 
Referat af Ventilen Vejle årsmøde 
Afholdt: 11/8-2021 - kl 17 – Vissingsgade 31, 7100 Vejle  

Til stede  

Anne Gammelgaard 

Lærke Meier Thomsen 

Maja Permin 

Michelle Nissen 

Nanna Lassen 

Signe Dyanda Holm 

 

1) Mødet åbnes af en repræsentant for bestyrelsen 

Anne bød velkommen til årsmødet  

2) Valg af dirigent og referent 

Anne blev valgt som dirigent 

Signe blev valgt til referent 

3) Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet 

Anne konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt 1 måned før årsmødet på Ventilens 
hjemmeside til alle medlemmer  

4) Valg af bestyrelse  



Formand: Anne Gammelgaard 
Næstformand: Michelle Nissen 
Kasserer: Lærke Meier Thomsen (Fra Norge)  

Kasserer: Anders og Simon træder af som Kasserer, og Lærke tiltræder som den nye kasserer. Hun 
gør det online, idét at hun studerer i Norge.  

9) Eventuelt. 

Der var intet at behandle under punktet. 

Dato og underskrift: 

  Referent 

 

 Formand                                                

 

 

 


