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Indkaldelse til  

 
VIRKSOMME kvinders  

Ekstraordinære Landsgeneralforsamling 
Tirsdag den 8. november 2022 kl. 14.00 

 
Odin Havnepark, MØDECENTER FABRIKKEN,  

Lumbyvej 17F, 5000 Odense C 
 

Dagsorden  
iflg. Vedtægterne 2021 – og:  
§ 17. Landsforeningens opløsning  
Opløsning af Landsforeningen kræver vedtagelse af et forslag herom med mindst 2/3 flertal af 
de på den pågældende Landsgeneralforsamling tilstedeværende medlemmer, og opløsning kan 
kun ske ved sådan vedtagelse på to på hinanden følgende Landsgeneralforsamlinger. Ved en 
ophævelse af Landsforeningen tilfalder den eventuelle formue SMVdanmark. 
Vedtægterne 2021, se: https://virksommekvinder.klub-
modul.dk/cms/Clubvirksommekvinder/ClubImages/1000_Vedt%C3%A6gter/2021-09_Vk-Vedtaegter-2021_final.pdf  
 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 
 
I forbindelse med landsstyregruppens forslag på den ordinære 
generalforsamling den 13. september 2022 om at nedlægge foreningen 
VIRKSOMME kvinder og efterfølgende integrere foreningens værdier 
under SMVdanmark, skal følgende punkter behandles for anden gang: 
 

2. Præsentation - og behandling af forslag  
fra Landsstyregruppen og SMVdanmark om det fremtidige netværk  
VIRKSOMME kvinder – netværk for selvstændige kvinder i SMVdanmark  

− herunder præsentation af – og dialog om de nye rammer 
− plan for orientering på landsplan  

og ude i de enkelte lokale netværk 
− hjælp til medlems registrering / overgang  

 
3. Afstemning om nedlæggelse af foreningen VIRKSOMME kvinder  

 
4. Eventuelt. 

 

På gensyn til en - meget - vigtig dag for vores netværksforening  
VIRKSOMME kvinder  
 
På vegne af Landsstyregruppen 
Anette Laursen 

Landsleder – email: anette@virksommekvinder.dk  
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Program den 08.11.2022  
 
Kl. 14.00 Ekstraordinær generalforsamling*  
Kl. ? Pause med kaffe/te, kage, frugt  
Kl. 16.45 Afslutning  
Kl. 17.00 Kom godt hjem  
 
*Nye Bilag mailes – senest - 8 dage før til alle medlemmer.  

 
Link til Landsgeneralforsamlingens Dagsorden og Bilag samt Referat fra den 
13.09.2022: https://virksommekvinder.klub-modul.dk/vk-landsforening-aarligt  
 
På gensyn til en – meget - vigtig dag for vores netværksforening  
VIRKSOMME kvinder  
 
Landsstyregruppen 
 
 

 
 
 
Tilmelding til Landstyregruppen senest den 01.11.2022. 
 
Tilmeld dig og besvar også via Klubmodul, så får du en kvittering:  
https://virksommekvinder.klub-modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=290  
 
Og/ eller send en mail med oplysningerne til: fiskepigen1966@gmail.com   
 
Ved tilmeldingen besvares/ oplyses nedenstående:  
Forplejning  Beløb i kr. Kryds 
Kl. 14 Ekstraordinær Landsgeneralforsamling  
inkl. kaffe/te, kage, frugt - Landsforening betaler  0,00  
 
Allergener besvares/ oplyses  
Samkørsel  
hhv. afhentning ved tog station, aftales lokalt   
 
 
 
 
 
 
 
PS: Alle Events, se :-)  
https://virksommekvinder.klub-modul.dk/cms/EventOverviewList.aspx  


