
Referat af Ventilen Frederiksberg årsmøde

Afholdt: 25/04/2022 kl. 19, Bülowsvej 38, 1870 Frederiksberg.

Tilstede: Ann-Louise Kruse Andersen, Mathilde Melgaard Larsen, Jens Perregaard Thorsen og

Magnus Seerup Jensen

1) Mødet åbnes af en repræsentant for bestyrelsen

Forpersonen Ann-Louise Kruse Andersen bød velkommen til årsmødet

2) Valg af dirigent og referent

Ann-Louise Kruse Andersen blev valgt som dirigent

Magnus Seerup Jensen blev valgt til referent

3) Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet

Ann-Louise Kruse Andersen konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt én måned før årsmødet

på Ventilens hjemmeside til alle medlemmer den 25/03/2022.

4) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

Forpersonen Ann-Louise Kruse Andersen fremlagde årsberetningen for Ventilen Frederiksberg,

som blev enstemmigt godkendt.

  Udvikling i mødestedet

Vi har fået en fast gruppe på omkring 4-6 faste unge. Det er en broget gruppe, som tilsyneladende

har det godt sammen. Vi oplever, at en (nogenlunde) jævn tilslutning af unge, som er et udtryk for,

at de unge kender os og ved, hvor de skal opsøge os. Udfordringen kan være, at flere ikke kommer

igen. Vi har forsøgt at imødekomme dette ved at italesætte, at den unge bør komme flere gange

for at få et (ordentligt) indtryk af Ventilen Frederiksberg.

Der har været begrænsninger i forbindelse med pandemien tidligere på året, og i vinterhalvåret. Vi

har forsøgt at imødekomme dem bedst muligt via aktiviteter udendørs, gensidig tillid og

kommunikation.

Derudover har mødestedet fået en overhaling med nye billeder, planter, puder og nips.



Frivilliggruppens udvikling

Vi har en frivilliggruppe, som har oplevet en del udskiftning. Ved udgangen af

året stoppede omtrent fire frivillige, som gjorde, at vi blot var fire frivillige

tilbage, heraf to nye forpersoner.

MEN vi har fået tre-fire nye frivillige, som er motiverede og engagerede. Vi fortsætter

rekrutteringsprocessen, da flere har planlagt udveksling i forbindelse med studie.

Organisatorisk

Alle poster har gjort et godt stykke arbejde.

PR-posten har oplevet udskiftning, men har ikke lidt under det. Vi er aktive på sociale medier,

oplæg på skoler, besøg med videre, som bidrager til vores synlighed.

Uddannelsesposten har været i fuld sving, og bidraget til nye, seje frivillige.

Overordnet

Vores største udfordring har været at rekruttere nye frivillige, da vi har fået få ansøgninger.

Vi har, so sagt, været en lille frivilliggruppe i en række måneder. På trods af dette har alle bidraget

og vist et højt engagement. Vi har forsøgt at hygge mere ved hjælp af flere sociale arrangementer,

som havde til formål at bringe den lille gruppe sammen.

5) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab

Kasserer Magnus Seerup Jensen fremlagde det reviderede årsregnskab for år 2021, som blev

enstemmigt godkendt.

6) Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

7) Valg af bestyrelse

- Ann-Louise Kruse Andersen stillede op som forperson og blev valgt.

- Camilla Louise Vilstrup stillede op som næstforperson og blev valgt.

- Magnus Seerup Jensen stillede op som kasserer og blev valgt.

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.

Dato og underskrift:

d. 27/04-2022

Forperson, Ann-Louise Kruse Andersen                        Referent, Magnus Seerup Jensen


