
 

 

Referat af Ventilen KOMsammen Odense 
årsmøde 

 

Afholdt: 12.04.2021 

Til stede: (stemmeberettigede medlemmer):  

 Yasmin Nørgaard Meldhede 

 Manfred Jacob Nielsen 

 Jonathan Vaarst 

 Lærke Viktoria Rasmussen 

 Josefine Kühn Nielsen 

 Sarafina Kimø 

 Mathilde Højer Kristensen 

 Mette-Emilie Salling 

 Mødet åbnes af en repræsentant for bestyrelsen 

Manfred bød velkommen til årsmødet  

 

2) Valg af dirigent og referent 

Manfred blev valgt som dirigent 

Sarafina blev valgt til referent  

 

3) Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet 

Manfred konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt 1 måned før årsmødet på Ventilens 

hjemmeside til alle medlemmer + hvilken dato 

 

 

 



 

4) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning. 

Følgende er uddrag fra formandens mundtlige beretning til årsmødet: 

Manfred fortalte om året der har budt på mange nye frivillige og med fokus på 

ungerekuttering til KOMsammen odense.  

 

5) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab. 

Kassereren, fremlagde det reviderede årsregnskab for år. 

Efter nogle korte opklarende spørgsmål fra de fremmødte, blev årsregnskabet enstemmigt 

godkendt.  

 

6) Indkomne forslag. 

Bestyrelsen opstillede forslaget. Forslaget drejede sig om vedtægtsændring. Stemmefordelingen 

var 8  antal ja og 0  antal nej. Forslag om ændring af vedtægten så “formand” ændres til 

“forperson 

(Typisk ændring af vedtægter. Husk, at forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før 

mødet – det står i jeres vedtægter). 

 

7) Valg af bestyrelse  

Formand: Manfred Nielsen 

Næstformand: Josefine Nielsen 

Kasserer: Mette Emilie Salling 

 

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 Damnark 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. 

(Hvis der var noget under punktet refereres det her - Husk, der kan ikke besluttes noget her). 

Dato og underskrift: 12.04.2021 

  

  

  

                                                                 

Formand, navn                                     Referent, navn 
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