
Referat af Ventilen Vejles årsmøde 

Afholdt: D 20/4-21 kl. 17.30 i Foreningernes hus, Vejle 

Til stede: Lærke, Signe, Michelle, Anders, Simone, Nanna, Anne og Maja  

1) Mødet åbnes af en repræsentant for bestyrelsen 

Maja byder velkommen 

2) Valg af dirigent og referent 

Maja er dirigent  

Anne er Referent 

3) Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet 

Dirigent 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. 

Online Ventil  

- Det er gået godt under corona situationen. Det er blevet tacklet godt, trods 
forvirring, kaos og uvidenhed. Det skal fejres!  

- Vi har været åben og vidst synlighed, hvilket vi kan fejre ved at vores unge er blevet 
hos os.  

Vi passer godt på de unge og hinanden 

- Vi ser ud over vores egen næsetip. De unge har brug for os, selvom vi selv står i en 
”træls” situation privat. Sekretariatet er også imponeret over os og vores 
udholdenhed.  

- De unge har haft godt af at komme tilbage fysisk, og der kunne næsten ikke laves en 
aktivitet, fordi de bare havde så meget brug for at snakke. Vi frivillige kan også se 
det på dem!  

- Ros for at de frivillige har stort engagement for Ventilen. Der er intet pres på 
vagtplanen, alle vil gerne byde ind.  

5) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab. 

Anders fremlagde det reviderede årsregnskab for i år. 

- Anders siger at økonomien er god! Den er pæn og høj, der har altid været overskud, 
fordi vi ikke bruger så mange penge.  

- Vi er ikke gode til at bestille flyers eller plakater, som kan være derfor vi har en god 



slat penge.  
- Ventilen vil på den anden side af sommerferien, lave en frivillig aften.  
- Fondsmidlerne er sat op, så vi får mere end normalt.  

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

- Godkendt årsregnskabet!  

6) Indkomne forslag. 

Forslag om vedtægtsændring, vedr. Ændring af titler fra formand/ næstformand til 
forperson og næstforperson: Godkendt enstemmigt 

Forslag: 

7) Valg af bestyrelse  

Formand: (Hvis kampvalg – skriv op, hvem der stillede op, og hvem der blev valgt (husk 
stemmefordelingen). Hvis kun én opstillet – skriv navnet (husk efternavn) på pågældende og 
skriv, at han/hun blev valgt). 

- Maja Permin går af som formand.  
- Anne Gammelgaard stiller op, på bekostning af at det bliver indtil ekstra årsmøde.  

Næstformand: (Hvis kampvalg – skriv op, hvem der stillede op, og hvem der blev valgt (husk 
stemmefordelingen). Hvis kun én opstillet – skriv navnet (husk efternavn) på pågældende og 
skriv, at han/hun blev valgt). 

- Signe Holm stiller op, på bekostning af at det bliver indtil ekstra årsmøde.  

Kasserer: (Hvis kampvalg – skriv op, hvem der stillede op, og hvem der blev valgt (husk 
stemmefordelingen). Hvis kun én opstillet – skriv navnet (husk efternavn) på pågældende og 
skriv, at han/hun blev valgt.) 

- Anders Dall bliver som kasserer.  
- Simone Kristiansen som hjælper til Anders  

Navne på resten af bestyrelsen (hvis man vælger flere).  

- Sms-ordningen: Anne  
- Dokumentationsansvarlig: Nanna 
- Pr. Ansvarlig: Signe (og Stine) 
- Uddannelsesansvarlig: Michelle  

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. 

- Vi godkender at vi bruger Ventilens revisor!  

11) Eventuelt. 

- Ekstra ordinært årsmøde til start august.  

 

Dato og underskrift: 

  

  

  

                                                                 

 

Anne Gammelgaard (Jun 17, 2021 15:50 GMT+2) Maja Permin (Jun 17, 2021 16:21 GMT+2)
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