
Referat af Ventilen Esbjergs årsmøde 

 

Afholdt: 28/4-2022 - Kl. 18 - Exnersgade 4, 6700 Esbjerg 

Til stede:  

Lasse Mang Veie Gudsø, Pernille Lund Nielsen, Melanie Nielsen, Julie Munk Jensen, Melanie Berg 

Blumensaat Albertsen, Line Moritz Hansen, Natasja Søkilde Haahr, Mathilde Schmidt Pedersen, 

Daniel Hermanowicz. 

1) Mødet åbnes af en repræsentant for bestyrelsen 

Lasse bød velkommen til årsmødet  

 

2) Valg af dirigent og referent 

Lasse Gudsø blev valgt som dirigent 

Julie Munk Jensen blev valgt til referent.  

 

3) Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet 

Dirigent Lasse konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt 1 måned før årsmødet på Ventilens 
hjemmeside til alle medlemmer d. 28/3-2022 

 

4) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning. 

Ikke så mange projekter, men Ventilen Esbjerg har eksempelvis haft dialogmøder og på kommunen 

i forhold til synliggørelse af Ventilen. Vi vil dog fortsat gerne komme mere ud og udbrede 

budskabet.  

5) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab. 

Kassereren Daniel, fremlagde det reviderede årsregnskab for år. 

Efter nogle korte opklarende spørgsmål fra de fremmødte, blev årsregnskabet enstemmigt 
godkendt. Eller: Regnskabet blev vedtaget. 

17.000 kr. at gøre brug af 

Forbrug på omkring 5000kr.  

 

 



6) Indkomne forslag. 

Bestyrelsen Danmark havde indstillet en vedtægtsændring, således at formand og næstformand 
ændredes til forperson.  

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.  

ELLER: 

7) Valg af bestyrelse  

Forperson → Lasse Gudsø 

Næstforperson → Julie Munk Jensen 

Kasserer → Daniel  

 

8) Fremlæggelse og godkendelse af kontingent. 

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

Godkendt 

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. (eller det blev ikke besluttet, at ... 

 

10) Valg af ekstern revisor, eller godkendelse af at Ventilen Damnark vælger revisor på vegne af 
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: 28/4-2022 

 

  



  

 Lasse Mang Veie Gudsø 

      

Julie Munk 
Jensen                                                            

Formand, navn                                     Referent, navn 

 

 


