
 

 

Referat af KOMsammen København årsmøde 2021 

 

Afholdt: D. 15.04.2021 Online 

Til stede:  

Mads Emil Andersen  

Ida Juul Jensen  

Rasmus Lunde Hygum 

Christian Altenow  

Sarah Hentley  

Thea Ravnsbæk Bode 

Karoline Enemark 

1) Mødet åbnes af en repræsentant for bestyrelsen 

Mads Emil Andersen– Kasserer  

 

2) Valg af dirigent og referent 

Dirigent: Mads Emil Andersen 

Referent: Ida Juul Jensen 

3) Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet 

Ja offentliggjort d. 14.03.2021 

4) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning. 

- Turbulent år med mange nye frivillige der starter i efteråret 2020 

- Skiftende åbning med både online og gåture, sværere at lave fysiske aktiviteter og mad sammen, 



 

men de frivillige har holdt ud og KOMsammen København har ikke lukket ned i 

perioden med lockdown. 

- Mere sammenhold i frivilliggruppen, supervision og sociale arrangementer  

- Flere unge er begyndt at komme, allerede 20 ungebesøg i år, hele 2020 var der 58 ungebesøg 

- I 2020 var engangsvisit på 43% den vil vi kæmpe for at få ned 

- 2021 vil byde på mere PR, ungerekruttering, inklusion, aftaler m. fx fitnesscentre om anonymt 

brug, arbejde på tværs af de andre lokale ventiler for bedre samarbejde og mulighed for at vise 

hvad KOMsammen København er (Projekt er påbegyndt) 

- Internt vil der blive arbejdet på bedre procedurer for overtagelse af poster, så det bliver lettere 

for fremtidige organisatoriske frivillige.  

 

5) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab. 

Kassereren, Mads Emil Andersen, fremlagde det reviderede årsregnskab for år 2020. 

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

godkendt. Eller: Regnskabet blev vedtaget. 

Ja godkendt 

 

6) Indkomne forslag. 

Ingen forslag, godkendt ændring i vedtægter fra formand til forperson og næstformand til 

næstforperson. Ida Juul Jensen fremlagde dette, da det var hende der foreslog det til Ventilen 

Danmark sidste år.  

7) Valg af bestyrelse  

Forperson:  

Ida Juul Jensen – Blev valgt 

Næstforperson:  

Rasmus Hygum Lunde – Blev valgt 



 

Kasserer:  

Mads Emil Andersen – Blev valgt 

8) Fremlæggelse og godkendelse af kontingent. 

Bestyrelsens indstilling på kr. 75,- årligt blev godkendt af årsmødet 

Ja godkendt 

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

administrationsaftale med Ventilen Danmark 

Ja godkendt 

 

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

foreningen 

Ja godkendt 

 

11) Eventuelt. 

Karoline Enemark aftrådte som frivillig og formand til årsmødet, hvorfor Ida Juul Jensen 

(Næstformand) afgav beretning samt var referent. Mads Andersen var ordstyrer. 

 Nedenstående underskrift vil være den samme (Ida Juul Jensen) 

Dato og underskrift: 

  

  

  

                                                                 

Formand, navn                                     Referent, navn 


