
 

 

Referat af Ventilen Frederiksberg årsmøde 

Afholdt: 26/04/2021 kl. 19, Bülowsvej 38, 1870 Frederiksberg. 

Til stede:  Tara Johanne Hayes Bauer, Katya Felicia Nielsen, Frederikke Nielsen, Thomas Kørschen, 
Mathilde Frederiksen, Josephine Fabricius Andreasen, Emma Falkjær, Magnus Seerup Jensen  

1) Mødet åbnes af en repræsentant for bestyrelsen 

Formanden Katya Felicia Nielsen bød velkommen til årsmødet  

2) Valg af dirigent og referent 

Katya Felicia Nielsen blev valgt som dirigent 

Tara Johanne Hayes Bauer blev valgt til referent 

3) Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet 

Katya Felicia Nielsen konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt 1 måned før årsmødet på 
Ventilens hjemmeside til alle medlemmer den 10/03/2021. 

4) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 

Næstformanden Tara Johanne Hayes Bauer fremlagde Frederiksbergs årsberetning 2021 og det 
blev godkendt. 

Udvikling i mødestedet:  
For et år siden var Ventilen Frederiksberg ramt af den første nedlukning, og vi havde inden denne 
ikke haft længe til at etablere mødestedet og en ungegruppe. Dette kom vi dog rimelig godt efter i 
løbet af maj og sommermånederne, hvor vi langsomt fik etableret en ungegruppe særligt bestående 
af 5 unge. Ikke alle kommer hos os mere. I sommers og i efteråret begyndte unge fra andre Ventiler 
at komme, og siden vi åbnede op for gåture er en enkelt fra den gamle gruppe og to nyere unge 
begyndt at komme de fleste uger. Vi håber på, at der kommer flere, når det bliver varmere og vi må 
åbne mere op.  
 
Frivilliggruppens udvikling:  
Over sommermånederne faldt en håndfuld frivillige fra, hvorefter tre nye er startet hos os, og det er 
vi rigtig glade for. For nyligt er to frivillige til også stoppet som frivillige, og vi er pt i processen af 
at ansætte nogle nye frivillige (og det er gået ok indtil videre). Grundet Corona har vi ikke kunnet 
dyrke det frivillige sammenhold meget, men det virker til at alle har det godt sammen alligevel og 
vi glæder os til, at vi kan  hygge sammen <3 
 
Organisatorisk:  



 

Det er generelt gået ok med de fleste poster. Kassererposten har været negligeret i 
lang tid nu, og skal nu besættes af en frivillig. Der har været noget udskiftning i 
PR i løbet af året, men nu består gruppen af to af de nye frivillige, som gør det så 
godt. Derudover er der kommet en ny næstformand, og en ny frivillig kom på 
aktivitetslisten sammen med en af de gamle, samt en midlertidig oprettet post; 
indretningspost - og mødestedet er blevet sååå fint. Uddannelsesposten har kørt godt, og den 
ansvarlige frivillige har hjulpet til i andre poster, når der har været stille os hans post.  
 
Overordnet:  
Det har været et lidt hårdt år, med en del udskiftninger, men vi håber, at det hold, som er her nu er 
klar på at holde ved, og forhåbentligt for sidste gang få godt gang i mødestedet igen efter denne 
omgang Corona-nedlukning.  
 

5) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 

Formanden, Katya Felicia Nielsen og næstformanden Tara Johanne Hayes Bauer, fremlagde det 
reviderede årsregnskab for år. 

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

6) Indkomne forslag 

Ventilen Frederiksberg opstillede forslaget.  

Forslaget drejede sig om at kalde formanden og næstformanden for forperson i stedet for. 
Stemmefordelingen var 8 antal ja og 0 nej.  

7) Valg af bestyrelse  

- Katya Felicia Nielsen stillede op som forperson og blev valgt. 
- Tara Johanne Hayes Bauer stillede op som næstforperson og blev valgt. 
- Magnus Seerup Jensen stillede op som kasserer og blev valgt. 
- Emma Falkjær stillede op som bestyrelsesmedlem og blev valgt. 

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 at foreningen. 

11) Eventuelt. 

Der var intet at behandle under punktet. 

Dato og underskrift: 

 d. 26/04-2021 

  

  

                    
                

                             

Formand, navn                                                                   Referent, navn 


