
Ventilen Aalborg afholder ordinært årsmøde 2022.

Tilmelding sker til aalborg@ventilen.dk

Afholdt: Mødet afholdes d 5. april, 2022 på Danmarksgade 52, 9000 Aalborg

Til stede: Benjamin Just Bak Petersen, Laura Gadeberg Jensen, Caroline Højen Klith
Kristensen, Adam Christoffer Ringgren Friis, Christian Høngaard Jensen, Simone Vestergaard
Kristiansen, Mathias Nielsen, Pernille Hilding Stenholt

1) Mødet åbnes af en repræsentant for bestyrelsen

Pernille bød velkommen til årsmødet 

2) Valg af dirigent og referent

Benjamin blev valgt som dirigent -

Pernille blev valgt til referent (Husk at formand og referent ikke må være den samme!) -

3) Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet

Dirigent [Benjamin] konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt 1 måned før årsmødet på
Ventilens hjemmeside til alle medlemmer + hvilken dato

Tjek

4) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.

Følgende er uddrag fra formandens mundtlige beretning til årsmødet:
[De projekter, der har været i Ventilen BY det forgangne år. - du kan evt bede formanden
sende dig hans/hendes oplæg, så du kan kopiere det ind på forhånd]

Det går godt. Der kommer flere unge. God økonomi.



5) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.

Kassereren, [Pernille], fremlagde det reviderede årsregnskab for år.

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

Godkendt

6) Indkomne forslag.

Intet

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).

Benjamin Just Bak Petersen

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).

Caroline Hilding Rasmussen

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.)

Pernille Hilding Stenholt

Navne på resten af bestyrelsen (hvis man vælger flere).
Rent administrativt er det klart nemmest hvis I ikke vælger ekstra medlemmer af
bestyrelsen.

Caroline Højen Klith Kristensen

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 …

godkendt

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.
(eller det blev besluttet at foreningen vælger revisor xx - navn og adresse)

godkendt

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: 05/04-2022

 

 

 

                              

                          

Formand, navn                                     Referent, navn


