Referat af Ventilen Aarhus’ årsmøde

Afholdt: d. 26. april 2021 kl 18.00, Online
Til stede:
Karen, Ingeborg Vallentin, Caroline Fuglsig, Sarah Tranberg, Jakob Tersbøl, Alexander, Rikke,
Christine Dimke, Simon Walenkamp, Mette Refshøj, Charlotte, Nicolaj Schrøder, Martin Kirk
Gottlieb, Sarah Gandil, Malene Svanholm Pejstrup og Charlotte Norup Henriksen.
1) Mødet åbnes af en repræsentant for bestyrelsen
Karen og Ingeborg bød velkommen til årsmødet
2) Valg af dirigent og referent
Karen blev valgt som dirigent.
Malene blev valgt til referent (Husk at formand og referent ikke må være den samme!)
3) Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet
Dirigent, Karen konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt 1 måned før årsmødet på Ventilens
hjemmeside til alle medlemmer + hvilken dato
Ja mødet blev indkaldt d. 24/3.
4) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
Følgende er uddrag fra formandens mundtlige beretning til årsmødet:
“Jeg håber virkelig at jeg har skrevet ”in these unprecedented times”, for sidste gang i en
arbejdsmail – men for pokker, der er jo ikke rigtigt andet der beskriver de sidste år bedre en
uforudsigeligt, lidt kaotisk og virkelig virkelig langt. Det har i hvert fald på mange måder og for os
alle sammen været et år, der lige har vendt op og ned på hverdagen. Og vi er blevet nødt til at
finde nye rutiner i det urutinerede.

Det samme har gjort sig gældende for vores arbejde i Ventilen. Vi har jo være så mange forskellige
konstellationer igennem, for at blive ved med at kunne give de unge et sted at mødes, om det har
været med curvefever og to unge online, med afstand på et tæppe i øsende regnvejr i botanisk
have og indendørs med plastikhandsker og mundbind.

Men det her år, har måske også netop sat en streg under, hvorfor det er så vigtigt
at vi giver de unge et sted at mødes. Der har på et nationalt plan været enormt
meget snak om ensomhed og unge, og særligt den betydning og konsekvenser
det har for et ungdomsliv, at føle sig ensom. Så ja, vi har været udfordret – og vi
har kæmpet, og det har ikke altid været sjovt, at være frivillig i Ventilen – men nu
hvor vi langsomt begynder at kunne se lyset for enden af tunnelen, så sætter vi enormt stor pris på,
at I alle har valgt at bruge jeres tid, energi og omsorg på at holde det her projekt kørende vi kunne
under ingen omstændigheder have gjort det uden jeres gåpåmod og jeres top seje engagement.
Og vi har jo også kunne se, at det ikke bare har været et år med mange omvæltninger for de unge.
Også i frivilligflokken, har vi haft større udskiftning end vi plejer - og det har selvsagt været lidt af
en opgave, at holde motivationen oppe, når tiderne har været så skiftende. Jeg skal være den
første til at indrømme, at det ikke er det online mødested, der gør det fedt at være frivillig i den flok.
De seneste måneder, har vi heldigvis fået en masse nye ansigter med ombord, og det er bare så
fedt, at flere har lyst til at deltage i arbejdet med at gøre unge mere ensomme. Nu glæder vi os,
som frivilligflok, til virkelig at vise jer, hvordan det er at være frivillig i Ventilen - for jeg håber på, at
sommeren kommer til at byde på massere af gode vagter med de unge, øl og hygge efter
månedsmøderne, SOS’er hvor vi faktisk kan ses for alvor og forhåbentligt også snart en hyttetur.
Jeg synes at vi fortjener det!
Vi har i henholdsvis 2020 og 2021 været under stort bestyrelses skift, dette har været udfordrende
og omvæltende for os alle som frivillige i Ventilen Aarhus. Vi har til tider siddet i dilemmaer både i
forhold til COVID-19, men også i forhold til hvad vi plejer at gøre, hvad vi må gøre og hvad vi kan
gøre for at imødekomme både de unge og os frivillige.
Jeg syntes at vi er kommet godt igennem disse dilemmaer og de mange gode diskussioner der har
været til vores frivilligmøder. De gode diskussioner har også gjort at vi har kunne udfolde nye tiltag
for de unge, samt fået uddelegeret opgaverne os imelllem bedre så vi alle har skulle tage ansvar
og løfte de organisatoriske opgaver.
Jeg er idag helt tryg ved at skulle lade min post gå til en anden, da jeg har set hvad vi som frivillige
er i stand til når vi alle løfter i flok, og derfor er jeg heller ikke i tvivl om at den nye bestyrelsen og
det nye projektleder team kommer til at gøre at vores ventil kun bliver endnu bedre og endnu
stærkere, så vi fortsat kan hjælpe vores unge ud af ensomheden og fortsat kan være sammen om
at drive den bedste ventil!”

Beretningen blev godkendt.
5) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
Kassereren, Jakob, fremlagde det reviderede årsregnskab for år.
Efter nogle korte opklarende spørgsmål fra de fremmødte, blev årsregnskabet enstemmigt
godkendt.

6) Indkomne forslag.
Ventilen Danmarks bestyrelse foreslår en vedtægtsændring så formand og
næstformand bliver kaldt “forperson” og “næstforperson” fremover.
Forslaget blev godkendt med 15 der stemmer for (alle til stede).
7) Valg af bestyrelse
Formand: Caroline Fuglsig stiller op som formand, og blev valgt.
Næstformand: Alexander stiller op til næstformand, og blev valgt.
Kasserer: Jakob stiller op og blev genvalgt.
Resten af bestyrelsen:
Sarah Tranberg stiller op til bestyrelsesmedlem og blev valgt.
Karen nævner at d. 9. maj afholdes der Projekt Fora hvor man kan møde andre forpersoner fra
andre Ventiler. Dette kan hjælpe med at spare med andre ventiler.
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.
(Hvis der var noget under punktet refereres det her - Husk, der kan ikke besluttes noget her).
Dato og underskrift:

Formand, navn

Referent, navn

