Referat af KOMsammen Skives årsmøde

Afholdt: 28. april 2022, klokken 19.45, Frederiksdal Allé 7, 7800 Skive
Til stede: Katrine Kristensen, Malene Lindgren, Bjørn Lindgren, Mikkel Skov, Asbjørn Høj Olesen,
Cecilie Dahlsgaard, Christian Lund, Josephine Dahlsgaard, Nena Andersen, Freja Høj Gutzke, Freja
Bjørg Høeg Pedersen, Amanda Jakobsen og Marie Louise Andersen.

1) Mødet åbnes af en repræsentant for bestyrelsen
Marie Louise bød velkommen til årsmødet

2) Valg af dirigent og referent
Marie Louise blev valgt som dirigent
Katrine blev valgt til referent

3) Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet
Dirigent Marie Louise konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt 1 måned før årsmødet på
Ventilens hjemmeside til alle medlemmer d. 28 marts 2022.

4) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
Dirigent Marie Louise starter ud med at fortælle, at 2021 har været et spændende år. Marie Louise
ønsker, at de frivillige deltager i årsberetningen ved at fortælle om én oplevelse, der har gjort mest
indtryk i løbet af KOMsammen Skives første ”leveår”. Sammenholdet og det sociale fællesskab i
frivilligteamet nævnes flere gange af de frivillige. Derudover nævnes teambuilding for de frivillige
ved DARE. Og alt den støtte vi har oplevet fra lokalsamfundet, lokale virksomheder og ikke mindst
fra Skive Kommune. Malene nævner den allerførste åbningsgang, hvor vi satte Ventilen-rekord
med besøg fra 11 unge og 4 mulige frivillige. Flere frivillige nævner også vores ture med de unge til
blandt andet Skive Gokart og Paintball. Freja H. nævner oplevelsen med at se de unge, der

blomstrer op, når de deltager i vores åbningsaftener. Marie Louise slutter af med
at nævne KOMsammen Skives tredje plads som årets ungdomsforening ved DUF
og fortæller, at KOMsammen Skive har haft mange vilde oplevelser i 2021. Alt i
alt har det første år været helt fantastisk. Marie Louise takker de frivillige for den
kæmpe indsats, og så takker hun Malene for hendes tid som forperson i
KOMsammen Skive.

5) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
Kassereren, Bjørn, fremlagde det reviderede årsregnskab for år 2021. Kassereren fortæller også at
han fremadrettet deltager én gang i kvartalet til frivilligmøder.
Efter nogle korte opklarende spørgsmål fra de fremmødte, blev årsregnskabet enstemmigt
godkendt.

6) Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.

7) Valg af bestyrelse
Formand: Marie Louise opstiller og blev valgt.
Næstformand: Katrine Kristensen genopstiller op og blev valgt.
Kasserer: Bjørn Lindgren genopstiller op og blev valgt.

Navne på resten af bestyrelsen (hvis man vælger flere).
Mikkel Skov
Asbjørn Høj Olesen

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.

Dato og underskrift: 28. april 2022

Forperson, Marie Louise Andersen

Referent Katrine Kristensen

