
 

 Referat af VIRKSOMME kvinders 
Landsgeneralforsamling den 23-5-2012 på Hotel Kronprindsen, Fredericia. 
 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab, samt orientering af budget 
4. Valg af formand 
5. Valg af revisor 
6. Kontingent, herunder fordeling mellem landsledelsen og lokalforeningerne 
7. Behandling af indkomne forslag 
8. Fastsættelse af dato for næste generalforsamling 
9. Eventuel 

 
Ad.1. Valg af dirigent 
Hovedbestyrelsen foreslog Håndværksrådet Direktør Ane Buck, som enstemmigt blev valg. 
Ane Buck takkede for valget og konstaterede at landsgeneralforsamlingen var lovligt indvars-
let. 
Der var 44 aktive og 7 passive tilstede. 
Gerda Andersen og Elsebeth Dige blev valgt til stemmetæller. 
Det var 49 år siden der blev holdt stiftende generalforsamling på Hotel Nyborg Strand. 
 
Ad. 2. Formandens beretning 
Landsformand Ann Frederiksen aflagde sin mundtlige beretning. Der var udsendt en skriftlig 
udgave af formandens beretning via mail til alle medlemmer, som har oplyst deres mailadres-
se. Den findes også på vores hjemmeside. 
 
Flere medlemmer kommenterede formandens beretning: 
Vibeke Broman København: takkede formanden for en omfangsrig beretning. 
Vibeke slog ”et slag” for Christiansborg Mødet – Mød op og stødt foreningen. Det er vigtigt at 
vi er her. Nogle af de ting som vi har været med til at få igennem politisk er faldet bort igen 
blandt andet på grund af for meget administrativt arbejde omkring ordningen (kombinations-
forsikringen) Sundhedsforsikringen er også kommet i en ny form. Hun opfordrede alle til at 
bakke hinanden op.  
Lenna Nielsen, Fyn: Dagbladet Fyns Stiftstidende har skrevet om et nyt netværk på Fyn. Lenna 
forsøger ihærdigt og få dem til også at skrive om Virksomme kvinder. Det nye netværk er 
selvfølgelig også blevet informeret om vores eksistens. 
Marion Pedersen, København: var glad for, at få en skriftlig beretning på mail inden general-
forsamlingen. 
Anette Lauersen, Østjylland: takkede for et stort arrangement. Vi skal sprede vores ”synlig-
hed” via vores mænds interessegrupper. 
Lone Lauersen, Østjylland: takkede Ann som bruger mange timer på arbejdet i Virksomme 
Kvinder. 
Lone havde været til Generalforsamling i ASE – lidt ubehageligt – der var kun mødt 3 med-
lemmer op, alle 3 er også medlem af Virksomme kvinder. Opfordrede Virksomme kvinders 
medlemmer der er medlem af ASE til at deltage næste år, hvor vores medlem Lis Jensen, er 
på valg til bestyrelsen. 
Telse Risløv, København: fortalte om sin oplevelse med ASE. Hun var nu 65 og folkepensionist. 
I den forbindelse skulle Telse have udbetalt en bonus. Telse havde modtaget refusion i forbin-
delse med et kursus, i samme periode som bonussen dækkede over. Hun blev ringet op af ASE 
som oplyste at hun manglede 10 arbejdsdage for at få sine penge.  
Bonus var ved at blive beskåret, men da Telse sagde at hun havde arbejdet Lørdag/Søndag i 
stedet for kursusdagene, var alt i orden, og hun fik det fulde beløb. 
Lisette Pedersen, Nordvestjylland var glad for det første år hun havde været medlem af for-
eningen. Takkede for at blive taget godt imod og føler sig velkommen.  



 

 Lisette var blevet kontaktet af HVR vedr. et indslag hun havde på sid-
ste Christiansborg møde vedr. byggeskadeforsikringer, som stadig ikke er afklaret. HVR følger 
op på sagen, og hun syntes det er dejligt at man bliver hørt og at der er nogen som vil hjælpe 
os. 
Ann takkede for de pæne ord og huskede os på at vi skal hjælpe de nye og yngre medlemmer. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
Ad. 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab, samt orientering af budget. 
Regnskabet for 2011 blev aflagt og godkendt. Regnskabet var godkendt af intern og ekstern 
revisor uden bemærkninger.  
 
Budget 2012 blev forelagt til orientering. 
Medlemmer pr. 31/12-2011 – 300 Aktive og 115 Passive. 
Budgettet viste et underskud på ca. 17.000 kr. Herefter blev der gennemgået hvad et blad 
koster pr. medlem. Landsledelsen modtager pt. kr. 130 pr. passive medlem til dækning af 
bladudgiften. Dette beløb dækker ikke udgiften. 
 
Kommentarer til budgettet. 
Kan vi spare, så afdelingerne betaler for alle deltagere til HB Møder? 
Forslag om Bladet kun skulle sendes på mail til medlemmerne. Tages op på HB-Møde 
Flere ønskede stadig Bladet tilsendt med post. 
Forslag om forhøjelse af kontingentet for aktive medlemmer. 
Forslag om at Landsledelsen skulle modtage en større andel af de passives kontingent. 
Evt. søge Varelotteriet og fonde tilskud til vores jubilæum næste år. 
Der bliver lavet tiltag i afdelingerne, så der kommer tilskud til jubilæet. 
 
 
Ad. 4. Valg af formand 
Hovedbestyrelsen foreslog genvalg af Ann Frederiksen.  Ann blev enstemmigt genvalgt. 
 
Ad. 5. Valg af intern revisor 
Birgit Rise, Nordjylland ønskede ikke genvalg 
Landsledelsen foreslog Telse Risløv. Telse blev enstemmigt valgt. 
 
Ad. 6. Kontingent, herunder fordeling mellem landsledelsen og lokalforeningerne 
Dorthe Melbye gjorde opmærksom på at lokalforeningerne for passive siden 2009 har betalt 
kr. 130,00 til dækning af bladet.  
Den reelle udgift kr. 113.605,00 minus annonceindtægter kr. 64.355,00 = kr. 155,00. 
 
Gerda, Nordvestjylland - Rimeligt at de passive medlemmer betaler den reelle udgift for bla-
det. 
Sussi, Østjylland– Kontingentet for aktive medlemmer kunne godt stige. 
Laila, Sydvestjylland - Kontingentet for passive medlemmer er ikke ens i hele landet. Det kun-
ne være tiden at ensarte kontingentet for Passive i alle afdelinger. 
Vibeke, Vejle – Vi skal have flere medlemmer. 
Lisette, Nordvestjylland  og andre nye medlemmer tilkendegav at kontingentets størrelse ikke 
var afskrækkende for deres medlemskab og et højere kontingent ville også være acceptabelt. 
Marion København – Vi er et billigt netværk i forhold til mange andre. Og der er ingen der kan 
matche vores politiske arrangement og indflydelse.  
Nogle mente at ”ældre” ville melde sig ud, hvis kontingentet for passive steg. 
 
Der blev foreslået en forhøjelse til landsledelsen for Passive medlemmer med kr. 175,00  
 



 

 Der blev foreslået en forhøjelse af kontingent for aktive medlemmer 
med kr. 250,00 hvoraf kr. 175,00 går til Landledelsen og kr. 75,00 til afdelingerne. 
Afstemning – 37 stemmer for, 2 stemmer imod, 5 undlod at stemme. 
Forhøjelsen vedtaget – Gældende fra 2013. 
 
Ad. 7. Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
Ad. 8. Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling 
Landsledelsen foreslog  at vores ”Jubilæumsgeneralforsamling” bliver torsdag d. 23. maj 2013 
på Hotel Nyborg Strand. Her blev den stiftende generalforsamling også holdt. 
 
Ad. 9. Eventuelt 
Lis Jensen. ASE har fået en ny hjemmeside, hvorfra der b.la. kan hentes forskellige blanketter 
– ansættelsesbeviser m.m. 
Birgitte Viereck, Redaktør. Brug bladet. Læg det på biblioteker o. lign.  
Om oplaget er 800 eller 1400 er der ikke den store besparelse. Det er opstarten der koster. 
Side 9 pigen og Stafetten – sig ja når I bliver spurgt. 
Lokalindlæg skriv kort og koncentreret (ikke hvad I spiser). 
Tak til dem der annoncerer + en opfordring til flere om annoncering. Stor tak til Vibeke Bro-
man, som har ”tjek” på lovgivning. 
Birgitte stopper som Redaktør i 2014 men vil gerne hjælpe fremover. 
Network Odense – Birgitte vil ikke stå få dette arrangement, bør være en fra Fyn. 
Dorthe Mehlbye. Dem der har problemer med at logge på vores hjemmeside, kontakte mig. 
Telse. Til Birgitte. Ros for et flot blad. 
Ann. Lokalprogrammerne skal med i næste blad. Deadline 20/7-2012. 
Takkede for valget. ”Det er en fantastisk post at have”. 
Det er min sidste periode. Om 2 år skal der vælges en ny formand. (Gennemsnit for siddende 
formænd 6,25 år) 
Næste år skal der vælges en ny næstformand i stedet for Bente Svendsen. 
Stor tak til Ane Buck. Fantastisk dirigent. 
 
Der blev afviklet lotteri til fordel for foreningens 50 års jubilæum i 2013. 
 
Ane Buck, Direktør for Håndværksrådet fortalte kort om, hvilke aktuelle sager der arbejdes 
med i øjeblikket. 
 
Efter generalforsamlingen var der et spændende og lærerigt foredrag ved Kirstine Lyngbo, 
Kommunikationschef ved DS Håndværk og Industri. 
 
 
 
Referent Inge Andersen 
 
 
 
 
 
 
 
 


