
Referat af KOMsammen Københavns årsmøde

Afholdt: D. 21.04.2022 Nørrebrogade 14d 2200 København

Til stede:

Caroline Albæk

Rasmus Hygum

Kenneth Sørensen

Josephine Pedersen

Ida Clausen

Ida Juul Jensen

Mads Emil P.

Tobias Reinel – Givet stemmeret til anden medlem der var der

Sarah Hentley – Givet stemmeret til anden medlem der var der

Christian Nielsen – Givet stemmeret til anden medlem der var der

1) Mødet åbnes af en repræsentant for bestyrelsen

Ida Juul Jensen bød velkommen til årsmødet 

2) Valg af dirigent og referent

Mads Emil blev valgt som dirigent

Ida J.  blev valgt til referent.

3) Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet

Dirigent Mads konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt 1 måned før årsmødet på Ventilens
hjemmeside til alle medlemmer + hvilken dato: Ja.



4) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.

- Godt år med fremgang i antal unge

- Lavet gode strukturer i samspil sammen

- Været til nogle ekstra arrangementer

- Holdt flot åbent, med få lukkegange

- Vil have mere fokus på synlighed fremover

5) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.

Kassereren, Mads, fremlagde det reviderede årsregnskab for år.

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

6) Indkomne forslag.

Nej.

7) Valg af bestyrelse 

Forperson: Josephine Pedersen.  Blev valgt.

Næstforperson: Kenneth Sørensen. Blev valgt.

Kasserer: Rasmus Hygum. Blev valgt.

8) Fremlæggelse og godkendelse af kontingent.

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



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. = Ja.

11) Eventuelt.

Der var intet at behandle under punktet.

Dato og underskrift:

D. 22.04.2022

Referent Ida Juul Jensen                                                                      Forperson Josephine Pedersen

 

________________________________________________________________________________


