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Referat af VIRKSOMME kvinders  
Landsgeneralforsamling 25. 05. 2011, på Hotel Nyborg Strand: 

 

1: Valg af dirigent 

2: Formandens beretning 

3: Aflæggelse og godkendelse af regnskab, samt orientering om budget 

4: Valg af Næstformand, på valg Bente Svendsen 

5: Valg af kasserer, på valg Dorthe Mehlbye 

6: Valg af intern revisor 

7: Kontingent, herunder fordeling mellem landsforening og lokal afd. 

8: Behandling af indkomne forslag 

9: Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling 

10: Eventuelt 

 

 

 

Ad. 1 Valgt til dirigent. 

Landsledelsen foreslog håndværksrådets Direktør Ane Buck, som enstemmig blev valgt. Ane 

Buch takkede for valget og konstaterede at landsgeneralforsamlingen var lovligt varslet. 

Der var 53 aktive medlemmer og 4 passive medlemmer tilstede. 

Hanne Nielsen og Lone Blåbjerg blev valgt som stemmetæller 

Det var 48 år siden der blev holdt stiftende generalforsamling på Hotel Nyborg Strand. 

 

Ad. 2 Formandens beretning 

Landsformand Ann Frederiksen aflagde sin mundtlige beretning. Der er udsendt en skriftlig 

udgave af beretningen via mail til alle medlemmer som har oplyst deres mailadresse. 

   

Flere medlemmer kommenterede beretningen: 

Vibeke Broman takkede formanden og glædede sig blandt andet over nyhedsbrevene. Det er 

en dejlig måde og blive opdateret på, hvad der sker i foreningen. 

Telse Risløv glædede sig blandt andet over at et medlemskab i Virksomme kvinder var et 

medlemskab for livet. Når man ikke er aktiv mere kan man blive passivt medlem. Dette er 

unikt for vores forening. 

 

Lone Laursen fortalte om ASEs netop overståede generalforsamling, hvor vores medlem Lis 

Jensen heldigvis blev genvalgt til bestyrelsen, trods en masse polemik optil 

generalforsamlingen. Lone Laursen er selv suppleant og hun takkede for den opbakning som 

medlemmerne havde vist Lis og hende i forbindelse med valget. 

 

Birgitte Viereck mindede medlemmer om at gå ud og fortælle om foreningen og de gode 

oplevelser vi har.    

 

Beretningen blev godkendt. 

 

Ad. 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab, samt orientering om budget 

Regnskabet for 2011 blev aflagt og godkendt. Regnskabet var godkendt af intern og ekstern 

revisor uden bemærkninger. Der blev orienteret om at hovedbestyrelsen havde afsat penge til 

en opdatering af vores hjemmeside. Medlemmerne vil blive informeret når dette er sket. 

 

Budget 2012 blev forelagt til orientering. 

 

Ad. 4 Valg af næstformand 

Landsledelsen foreslog genvalg af Bente Svendsen. Bente blev enstemmigt genvalgt 

 



 

 2 

Ad. 5 Valg af kasserer 

Landsledelsen foreslog genvalg af Dorthe Mehlbye. Dorthe blev enstemmigt genvalgt 

 

Ad. 6 Valg af intern revisor 

Lisbeth Larsen ønskede ikke genvalg. Landsledelsen foreslog Birgit Lorenzen fra Sønderjylland 

Birgit blev enstemmigt valgt. 

 

 

Ad. 7 Kontingent, herunder fordeling mellem landsforening og lokal afd. 

Landsledelsen og en enig hovedbestyrelse fremlagde et forslag til indexregulering af 

foreningens fremtidige kontingent med start fra 2012: Her vises et kort uddrag af oplægget 

indeholdende de vigtigste elementer. 

 

Kontingentet indeksreguleres med den årlige procentvise stigning i 1. kvartal af Danmarks 

Statistik lønindeks for den private sektor opgjort som årsstigningen frem til 1. kvartal året før. 

(For 2010 var stigningstaksten således 2,6 pct. svarende til kr. 42) 

 

Håndværksrådets kontingent reguleres ligeledes i henhold til Danmarks Statistik lønindeks for 

den private sektor.  

 

Det vil sig at vi ønsker at fastholde udgangspunktet for kontingentet til kr. 1.600,00 og 

tillægge indeksreguleringen. (Perioden 1. kvt. 2010 til 1. kvartal 2011, som bliver offentliggjort 

sidst i juni 2011) Benytter vi denne perioden kan vi melde det nye kontingent ud til 

hovedbestyrelsesmødet i september. 

 

Benytter vi stigningen fra 2010 på 2,6 % som eksempel så ville kontingentet stige til Kr. 

1.642,00. 

 
Fordelingen af kontingentet mellem landsforeningen og lokalafdelingerne forbliver uændret. 

 

Forslaget blev godkendt.  
 
Ad. 8 Behandling af indkomne forslag  

Der var ingen indkomne forslag 

 

Ad. 9 Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling 

Landsledelsen foreslog d. 23. maj 2012, på Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia  

 

Ad. 10 Evt.: 

Lis Jensen: fortalte om valget til ASEs bestyrelse, og takkede for støtten 

 

Birgitte Viereck: ønskede en anden dag, end onsdag, måske en lørdag til afholdelse af 

generalforsamling. 

Bladet vil gerne have en ny redaktør, se omkring i foreningen om der er nogle som kunne 

være interesseret.  

Opfordring til at annoncere i Bladet 

Stafetten, sig ja tak, når man bliver spurgt. 

Lokalafdelingernes kommende program vil komme med i det næste blad. 

 

Dorthe: orienterede kort om repræsentantskabsmødet i Håndværksrådet 

 

Hanne Lund: Informerede kort om at foreningen har søgt skat om en tilkendegivelse / et 

bindende svar på hvorvidt vores kontingent giver fradrag eller ej. Vi mener det er 

fradragsberettiget men vi har endnu ikke fået svar fra SKAT. Som ny revisor, gav hun ros til 

Dorthe for orden i regnskabet. 
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Lenna: der skal gøres mere opmærksom på at man kan søge tilskud til flere af vores kurser. 

Derudover opfordrede hun til at give formand, kasserer og redaktør mere i løn hvis 

foreningens likviditet kunne bære det. 

 

Lone Laursen: fortalte om ”barkoden”. En kode der kan trykkes på alt materiale og som kan 

give adgang til hjemmesider via Smartphones. Lone har fundet ud af hvordan man kan få 

denne kode til sin virksomheds hjemmeside uden omkostninger. Ring til Lone, hvis der er 

behov for hjælp 

 

Birgitte Viereck: Oplyste at der kommer ”barkode” i Bladet, til VIRKSOMME kvinder 

 

Grethe Skovhus: ros til redaktøren, for et godt blad, det er til kvinder og indeholder relevant 

stof 

 

Wenche Fløe: Landskonference i Herning d. 28.-29. oktober, Christina Hembo kommer og 

holder foredrag, rundvisning i DGI center. De glæder sig til at se os. 

 

Bente Svendsen: takkede for valg til næstformand, men med en kraftig opfordring til at der 

skal findes en ny, da hun ikke bliver ved for evigt. 

 

Ann: takkede for diverse indlæg og kommentarer, og orienterede om at der på opfordring fra 

lokalafdeling Nordsjælland vil blive udarbejdet et spørgeskema om landsgeneralforsamlingens 

form herunder pris, sted og indhold. Spørgeskemaet bliver sendt ud til alle medlemmer med e-

mail adresse. Håndværksrådet tilbød og stå for udarbejdelsen, rundsending og indsamling af 

data i forbindelse med undersøgelsen, hvilket der blev takket ja til. 

 

Der blev afviklet Lotteri efter generalforsamlingen, til fordel for foreningens 50 års jubilæum i 

2013. 

 

Ane Buck, afslutter generalforsamlingen med tak for god debat. 

 

 

 

Efter generalforsamlingen var der et spændende indlæg fra Tessa Gjødesen centerleder for 

erhvervsforskingscentret Link.SDU på syddansk universitet, omhandlende små og mellemstore 

virksomheders muligheder for et samarbejde med universiteterne. 

 

Ane Buch direktør for håndværksrådet fortalte ligeledes om hvad de p.t. arbejder med, og om 

hvordan de informere politikerne om de små og mellemstore virksomheders forhold. 

 

 Referent Laila Haahr 


