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Start på beretning:

Kære alle sammen

Velkommen til endnu et årsmøde i Ventilen. Jeg og bestyrelsen er rigtig glade for at se så
mange, der er mødt op idag, og vi har glædet os til at tilbringe dagen og aftenen med jer.
Jeg håber at alle indtil nu har haft en god eftermiddag.

Formålet med beretningen hvert år til årsmødet er, at fortælle om organisationens arbejde
det sidste år og give indsigt i bestyrelsens planer for det kommende år. Men lad os starte i
det lokale arbejde, hvor mange af jer har jeres daglige gang.

Det er stadig ovenpå nogle hårde corona år, at organisationen skal komme sig. Både i
forhold til den stigende mistrivsel der ses blandt unge, som dog var stigende før pandemien,
men også ovenpå nogle udfordrende år som frivillig i en lokalforening, hvor der var en meget
omskiftelig hverdag med nye retningslinjer og regler. Det seneste år har nok mere været en
ny normal, uden de store krav til omstilling, der tidligere har været til jer.
Vi, og særligt de frivillige i vores lokale foreninger, arbejder fortsat med at hjælpe unge ud af
ensomheden. Og nu hiver jeg lidt tal frem, så vi skal lige holde tungen lige i munden.
Vi kan se på tallene i vores dokumentationsrapporter, at der sidste år i 2021 var 3340
ungebesøg (fordelt på 608 unikke unge), og at der i 2022 til og med september har været
3409 ungebesøg (fordelt på 591 unikke unge). Det ser derfor ud til, at vi i år hjælper endnu
flere unge ud af ensomheden og ind i fællesskabende aktiviteter end vi gjorde sidste år. Det
er sindssygt stærkt gået, og det vil jeg gerne give en kæmpestor tak til jer for det store
arbejde i laver i de lokale tilbud for de unge. For i gør en forskel!

Der har også i år været særligt fokus på synlighed af vores organisation iform af flyers,
kampagner og fysiske materialer til de fagpersoner og voksne, som har med de unge at gøre
i dagligdagen. Så de ved vi findes, og kan hjælpe. Det har i ude i vores lokale tilbud været
rigtig gode til at gribe, og flere ventiler har allerede været eller skal ud på
ungdomsuddannelser og fortælle om Ventilen her i efteråret. Fokus på synligheden, og
indsatsen med oplæg på ungdomsuddannelserne vil sandsynligvis gøre en forskel i forhold
til hvor mange unge vi ser i vores tilbud næste år, men også i form af flere frivilligansøgere,
og at vi derfor næste år fortsat vil kunne hjælpe endnu flere.

Men det har ikke været helt nemt at rekruttere frivillige for alle. I 2022 har det desværre
været nødvendigt at holde pause med at holde åbent i Vejle og Viborg, i begge byer har vi
dog super seje frivillige, som er i fuld gang med at genstarte tilbuddene, og har kastet sig
over frivilligrekrutteringen igen. Det er svært at finde frivillige i den hverdag vi har nu. Og
derfor er frivilliggrupper i samarbejde med sekretariate ogsåt i gang med at genstarte
lokalforeningerne i KOMsammen Svendborg og Silkeborg samt mødestederne i
Frederikshavn. Viborg og Vejle. Til gengæld har vi i femten af vores lokale ventiler åbent, og
kan jævnligt byde indenfor til aktiviteter som halloween banko, pomfritsmagninger, rundbold
og is, pool, brætspilsaften og meget mere. Og uanset om man som frivillig kommer fra en
ventil, som er igang med at genåbne eller er åben for vores unge jævnligt, så er det vigtigt



arbejde der laves, og som gør, at Ventilen fortsætter med at gøre ungdommen mindre
ensom.

Til at rammesætte det lokale arbejde har lokalkomiteen arbejdet hårdt det sidste år med en
række punkter, som forpersonen for lokalkomiteen Ditte vil fortælle lidt om:

Ditte får ordet

Vores fortællerkorps har været godt igang i år, og lykkes med at komme ud til endnu flere
fagfolk og unge. Vi er ikke i tvivl om at det står stærkt, når oplæggene kombineres med en
personlig historie, og derfor er vi meget glade for, at vi har frivillige fortællere, som er med til
at udbrede viden om ungdomsensomhed. Sekretariatet har også det seneste år arbejdet
hårdt på at få formatet med fortællerkorpset til at fungere bedre.

Nu vil jeg fortælle lidt om det arbejde der har været lavet i bestyrelsen og på sekretariatet. Vi
var igen i år på folkemøde. Et folkemøde, som mindede mere om et rigtigt folkemøde end
det har gjort de sidste år, eller en voksen-festival, som er den måde jeg plejer at forklare
folkemødet på. Det var tre frivillige fra bestyrelsen og tre fra sekretariatet, og folkemødet gik
på at deltage i debatter, holde kaffemøder og opsøge mulige samarbejdspartnere.

Ensomhed og mistrivsel blandt unge fylder mere og mere i den offentlige debat. Der er
stadig tendens til, at der tales om løsninger helt nede i folkeskolen eller unge som befinder
sig i psykiatrien. Og det er også vigtigt. Men det er ikke vores målgruppe. Derfor arbejder vi i
bestyrelsen for at blande os i den offentlige debat, når det er relevant, og forsøge at huske
alle på, at den unge fyr på 19 år, ikke hjælpes ved interventioner i folkeskolen. Det skal også
gøres for at komme mistrivslen til livs, men det kan aldrig stå alene. Mistrivslen og
ensomheden er størst blandt de ældre unge, og det skal vi huske og blive ved med at
arbejde for indgår som en del af debatten og løsningerne.

Danmark skal have en national ensomhedsstrategi, som husker de unge. Derfor har Ventilen
fortsat været i en arbejdsgruppe, hvor vi har budt ind med løsninger og muligheder på at
bekæmpe den stigende ensomhed vi ser blandt unge. Og det vil vi fortsætte med. Når
valgkampen er afsluttet og arbejdet vil blive genoptaget. For det er en del af løsningen, hvis
de unge tages seriøst i den kommende nationale ensomhedsstrategi.

Ventilen begyndte i 2021 at arbejde med etableringen af et advisory board. Det er en gruppe
af ret dygtige og seje voksne mennesker, som skal rådgive bestyrelsen i ledelsen og
udviklingen af vores organisation. I 2022 har vi holdt to møder med Advisory Boardet, som
ikke selv kunne finde på et bedre navn, selvom de blev foreslået navne som: “Det
rådgivende organ”, “Ventilens vismænd og kvinder” og “Oraklerne”. Derfor holdt de fast i
navnet Advisory Board. Vi taler i bestyrelsen om dem som vores helt eget personlige
heppekor, for de fortæller os faktisk at vi er dygtige, og at organisationen er vigtig.

Bestyrelsen har også iløbet af det seneste år arbejdet videre med vores holdningspapirer.
Det er dokumenter, som lister op, hvad Ventilen mener om relevante emner. Vi har kigget på
holdninger om frivillighed det seneste år, og herudover har bestyrelsen arbejdet med et
holdningspapir om, at Danmark skal have et ungeministerium, som skal samle alle unge, så



de ikke spredes over så mange sektorer. Vi har et børne- og et ældreministerium, så hvorfor
ikke et ungeministerie?

Som endnu en grad i at komme længere mod vores formål, og få andre til at udbrede vores
meninger og holdninger samt gøre en forskel for ungdommen indstillede Ventilen deres
forperson til Dansk Ungdoms Fællesråds styrelse, også kaldet DUF. DUF taler på vegne af
den brede ungdom og mange børne og ungdomsorganisationer, som alle brænder for at
gøre en forskel blandt ungdommen. Ventilen har allerede givet input til et holdningspapir om
det gode ungdomsliv, og DUF arbejder også for at mindske mistrivslen blandt ungdommen.
Derfor er vi meget glade for at kunne bidrage med den særlige viden vi har fra vores
organisation og ind i styrelsesrummet.

Det er heldigvis ikke kun os, der synes at vores organisation er sej og vigtig. Cooking for a
cause støttede i foråret Ventilen, og Ventilen modtog også den støtte der blev samlet ind til
March mod ensomhed, som også var forbi flere lokale ventiler. Selv her tilbage i oktober har
vi modtaget penge indsamlet af Falkoner gymnasium.

Uden sekretariatet ingen Ventilen. Vores ansatte inde på Ny Kongensgade er med til at
støtte op om hele organisationen, lokalt og nationalt. De gør det muligt for os, at gøre vores
arbejde og står altid klar med en hjælpende hånd. Der er meget at lave i vores organisation,
også som ansat, og sekretariatet griber opgaverne med et smil, og er altid friske på en snak
hvis man ringer eller kommer på besøg. Der skal lyde et kæmpe tak for al den støtte og
hjælp i tilbyder rundt i hele organisationen.

Jeg vil slutte af med at fortælle lidt om vores planer for næste år. Vi kommer det næste år til
at arbejde med vores visioner. Altså vores drømme for organisationen. Lige nu har vi
visioner der er dateret til 2029. Og det er efterhånden lidt tæt på. Vores visioner skal være
realistiske, men de skal også være ambitiøse. Så både bestyrelsen og sekretariatet har en
klar vej at gå de næste mange år. Og de skal alle sammen arbejde henimod vores ultimative
vision om at kunne lukke os selv i 2061. Fordi på det tidspunkt vil de unge blive mødt med
den hjælp de har behov for, der hvor de er i deres liv. Og Ventilen vil være en
oplysningsorganisation.
Herudover vil bestyrelsen og forpersonskabet i det næste år invitere ordførere på kaffe.
Vores målgruppe med unge, der føler sig ensomme, falder igennem rigtig mange stole og
sektorer. Vi vil selvfølgelig mødes med alle dem, der vil tale med os, og vil invitere de
relevante ordførere på kaffe ligeså snart de er landet efter valget.

Til sidst i denne beretning skal lyde en bøn til jer. Vi har brug for flere medlemmer under 30
år. Derfor vil jeg gerne opfordre til at i (igen) tager fat i familie, venner og andet netværk, og
spørger om de ikke har lyst til at støtte Ventilen. Jeg ved godt, at mange af jer allerede har
spurgt rundt i jeres netværk, men vi mangler medlemmer og derfor vil jeg opfordre til at i
spørger en ekstra gang i år.

Til sidst i min beretning skal lyde en kæmpestor tak. Jeg vil gerne sige tak til den afgående
bestyrelse, både de der genopstiller, og dem der siger tak for nu. Tak til lokalkomiteen og
resten af alle vores nationale frivillige i udvalg og korps. Jeg vil gerne sige tak til alle jer, der
arbejder frivilligt i en af vores lokale afdelinger og gør en forskel for unge hos jer. Og tak til
vores medlemmer, som gør vores organisation mulig.


