
VIRKSOMME kvinder 
Netværk Syddanmark 

 

 

Haderslev den 30. januar 2023 

 

Netværket VIRKSOMME kvinder i SMVdanmark  
Flere muligheder og bedre vilkår i erhvervslivet 

 
Web: www.virksommekvinder.dk - Email: info@virksommekvinder.dk 

 

Årsmøde - Indkaldelse 

Tirsdag den 28. marts 2023  

City Group Selskaber – Medlem Lenna Nielsen 
Mandal Allé 18-20, 5500 Middelfart 

 
 
 
Vi mødes kl. 18.30 
Rundvisning, sandwich og vin, Årsmøde. 
 
Angående forslag til events, så har vi i Syddanmark allerede datoer for events indtil sommerferien. 
Så har du ideer til events, så skal det være fra august 2023 til juni 2024. 
 
Vi kan oplyse, at i Klubmodul er allerede afsat disse datoer i 2023, som I bedes sætte X ved nu, hvis I 
ikke allerede har gjort det: 
 
Lokale events 
17. januar -  Dagens Opstartsmøde – er afholdt, orientering udsendt. 
29. marts  -  Årsmøde, Middelfart. 
20. april    -  Ecooking, Kolding. 
07. juni     -  Haugård Retro og Design, Harte, Kolding. 
 
Lands events 
23. marts -  Landskonference på Sjælland 
11. november -  VIRKSOMME kvinder 60 års jubilæum. 
 
Se også andre møder både fysiske og online i SMVdanmark og IDA Selvstændig. 
 
Når I møder op, vil der blive serveret en sandwich, et glas vand/vin, senere vil der være kaffe 
og lidt sødt. 
 
Medlemmer, der har betalt kontingent inden Årsmødet: Ingen deltager betaling. 
Gæster, er alle, der ikke har betalt kontingent inden Årsmødet: 
90,- kr. betales ved tilmelding til Birgitte Viereck MobilePay 4062 7092. 
 
Tilmelding – senest fredag den 10. marts 2023 
Medlemmer tilmelder sig via Klubmodul 
https://virksommekvinder.klub-modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=287 
 
Gæster tilmelder sig til birgitte.viereck@gmail.com 
 
VIGTIGT 
Årsmødet er for medlemmer og gæster  
– så send gerne denne invitation til eventuelt nye medlemmer, og hvis I har mulighed for det, 
så tilbyd samkørsel.  
 
 
Med ønsket om høj tilslutning vil vi glæde os til at se jer. 
 
Mange hilsener og på gensyn 
 

Fungerende Netværksleder Dangira Soblyte Koch 

Fungerende Netværkskasserer Birgitte Viereck - birgitte.viereck@gmail.com  


