
Referat af Ventilen Sønderborgs årsmøde

Afholdt: 11. maj 2022, kl. 18.30, Mejeriet Sønderborg

Til stede: Rasmus Bjerringgaard Jepsen, Ida Marie Sønder Christensen, Lisbeth Bjerregaard 
Andersen, Rikke Andresen Biel, Trine Andresen Biel og Lea Falkenberg Andersen 

1) Mødet åbnes af en repræsentant for bestyrelsen

Rasmus bød velkommen til årsmødet 

2) Valg af dirigent og referent

Rasmus blev valgt som dirigent

Lea blev valgt til referent.

3) Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet

Dirigent Rasmus 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:
”Et år med stor udskiftning i frivilliggruppen. Vi har også haft svært ved at rekruttere nye frivillige, 
og derfor møder vi naturligt udfordringer, når der eksempelvis er sygdom i gruppen. Vi har derfor 
måtte aflyse mødestedet flere gange, både til vores og de unges frustration.
Vi kan se og høre, at vi gør en forskel. Vi har været med til at give unge mennesker et fællesskab, 
og det er hele grunden til at vi er her.

Vi er pressede i øjeblikket, men vi gør alle vores bedste, og mere kan vi ikke forvente eller forlange 
af hinanden. Vores mål er stadig at få frivilliggruppen til at vokse, så vi kan blive mere stabile i 
åbningsdage.”



5) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.

Kassereren, Lasse, var ikke til stede. Lea fremlagde det reviderede årsregnskab 
for år i Lasses fravær.

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

6) Indkomne forslag.

Der var ingen forslag at behandle under punktet. 

7) Valg af bestyrelse 

Formand: Rasmus Bjerringgaard Jepsen.

Næstformand: Ida Marie Sønder Christensen.

Kasserer: Lasse Østrup Petersen (stemt ind ’in absentia’). 

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: 11. maj, 2022.

 

 Rasmus Bjerringgaard Jepsen 

 

 Lea Falkenberg Andersen

Formand, navn                                     Referent, navn

Lea Falkenberg Andersen (18. maj 2022 13:17 GMT+2)Rasmus Bjerringgaard Jepsen (21. maj 2022 08:52 GMT+2)
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