
 
Referat af KOMsammen Odense årsmøde 

 
Afholdt: 25/4-2022 

Til stede: (stemmeberettigede medlemmer): [Navn + efternavn på alle deltagere] (Husk, at kun 
medlemmer af foreningen kan stille op til poster i bestyrelsen og har stemmeret). 

Yasmin Nørgaard Meldhede  

Josefine Kühn Nielsen 

Julius Munk Knudsen 

Karoline Emilie Broe Larsson 

Simone Jedorf Sørensen 

Mette-Emilie Salling 

 
1) Mødet åbnes af en repræsentant for bestyrelsen 

Josefine Kühn Nielsen bød velkommen til årsmødet  

 
2) Valg af dirigent og referent 

Josefine Kühn Nielsen blev valgt som dirigent 

Mette-Emilie Salling blev valgt til referent 

 
3) Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet 

Dirigent, Josefine Kühn Nielsen, konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt 1 måned før 
årsmødet på Ventilens hjemmeside til alle medlemmer + hvilken dato 

 
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] 



Blev godkendt  

 
5) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab. 

Kassereren, Mette-Emilie Salling, fremlagde det reviderede årsregnskab for år. 

Regnskabet blev vedtaget. 

 
6) Indkomne forslag. 

Der var intet at behandle under punktet. 

 
7) Valg af bestyrelse  

Josefine Kühn Nielsen stillede op og blev valgt til forperson 

Yasmin Meldhede stillede op og blev valgt til næstforperson 

Mette-Emilie Salling stillede op og blev valgt til kasserer 

 
8) Fremlæggelse og godkendelse af kontingent. 

Bestyrelsens indstilling på kr. 75,- årligt blev godkendt på 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. (eller det blev ikke besluttet, at ... 

Vedtaget 

10) Valg af ekstern revisor, eller godkendelse af at Ventilen Danark 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: 

25/4-2022 

  

  
Josefine Kühn Nielsen 

  

                              
Mette-Emilie Salling        

Formand, navn                                      Referent, navn 

 
 


