
Referat af Ventilen København årsmøde 

Afholdt: d. 22.08.2022 

Til stede: August, Daniel, Jesper, Lucas, Laura, Emma, Emily, Sune og Marie.                             

1) Mødet åbnes af en repræsentant for bestyrelsen                                                              
August åbner mødet, byder velkommen og giver samtidig en kort introduktion til mødets 
agenda. Ydermere nævnes ambition omkring Ventilen Københavns fremtidige frivillige-mål, 
herunder at blive 20 frivillige. 

2) Valg af dirigent og referent

Lucas er referent, August er dirigent. Folkevalgt. 

3) Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet

Der er et krav om at der skal være indkaldt, og udmeldt, 21 dage inden afholdelse af 
årsmødet. Der er indkaldt d. 1 august, formalia er generelt godkendt af mødets deltagere. 

4) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.

Konsensus er at det går rigtig godt, både blandt frivillige samt unge. De unge laver egen-
initierede ting udenfor Ventilen, hvilket opfylder vores mål. Vi har en stor, god gruppe.  

Vi har mange nye unge der kommer, men har samtidig en lav retention, hvordan kan dette 
ændres? 

 Der har ikke været supervision i en længere periode, dette skal gerne returnere – Primært i 
forbindelse med måneds-møde blandt frivillige.   

Vi vil gerne øge antallet af frivillige, så vagter kan optimeres og udvides i antal. Ydermere 
for at undgå aflysninger m.m. Der bliver snakket om, hvordan vi frivillige kan leve op til 
løftet om at overholde god trivsel, samt vagternes præmisser generelt.  

5) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.

Beierholm har revideret årsregnskabet, hvilket omfatter alle aspekter af foreningens 
regnskab. Regnskabet vurderes retvisende, i 2021 har vi i alt haft indtægter på 171.500 
DKK, opdelt fra bl.a. KBH-kommune (primær) og deltagerbetaling. Samtidig 185.600 DKK i 



udgifter, difference På 14.000 DKK. Primært til husleje/vedligehold og aktiviteter. Dette fremlægges 
for årsmødets deltagere, og vurderes tilfredsstillende. Der forventes en mindre nedgang i 
regnskabets indtægter, grundet donations afvigelse.  

6) Indkomne forslag.

Øge frekvensen af Supervisor besøg, hver måned frem til jul. Teten tages af Daniel. 

Forslag til emne til Supervision; Hvordan håndterer vi nye unge. 

7) Valg af bestyrelse

August Wittrup Friis stiller op som forperson. Han blev valgt.

Daniel Louis Birkmose stiller op som næstforperson. Han blev valgt.

Marie Rosborg Munkholt Mathiassen stiller op som kasserer. Hun blev valgt.

8) Fremlæggelse og godkendelse af kontingent.
Godkendt i plenum.

9) Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge
administrationsaftale med Ventilen Danmark

Godkendt i plenum. 

10) Valg af ekstern revisor, eller godkendelse af at Ventilen Danmark vælger revisor på vegne af
foreningen

Godkendt i plenum. 

11) Eventuelt.

PR: Frivillige portrætter, folk kan selv få deres billede ind. Der sættes deadline på. Der skal tages 
billeder på vagterne. PR-budget til video promovering forhandles med sekretariatet 

Aktivitetsudvalget: 50/50 af ”ud-af-huset” vagter, og vagter med low-cost præmis. 

Dato og underskrift: 05.09.2022 

 August  Lucas 

Formand, navn                            Referent, navn 




