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VIRKSOMME kvinder                       50 års jubilæum d.11.november 2013 
 
Referat landsgeneralforsamling Nyborg strand   d. 23.maj 2013 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab samt orientering om budget 
4. Valg af næstformand 
5. Valg af kasserer 
6. Valg af intern revisor 
7.  Kontingent, herunder fordelingen mellem landsforeningen og 

lokalafdelingerne 
8. Behandling af indkomne forslag 
9. Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling 
10. Eventuelt 
 
 
Efter velkomst ved landsformand Ann Frederiksen, itonede de 70 deltagere fra hele landet 
foreningens sang. 
 
Ad. 1 Direktør Ane Buch, Håndværksrådet valgtes til dirigent. Hun konstaterede, at 

generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 
Ad. 2 Ann Frederiksen aflagde beretning. Den skriftlige var på forhånd udsendt pr. mail 

til alle medlemmer med tilmeldt e-mail-adresse. 
Hun afsluttede den mundtlige beretning med at takke to afgåede lokalformænd: 
Lenna Nielsen, Fyn og Kirsten Gotfredsen, Nordsjælland for deres indsats 
Og overrakte blomster. 

  
Flere medlemmer takkede for beretningen og Anns indsats, samt kommenterede 
forskellige punkter, bl. a. bladets fortsatte udgivelse i nuværende form kontra 
Udgivelse i form af nyhedsbreve m.m. Der blev fra flere sider advokeret for et 
fortsat blad i papirform, men dette kræver, at der findes en redaktør, da den 
nuværende Birgitte Viereck, efter 10 års virke på denne post, stopper efter blad 
nr. 1 2014.  
(Vil dog gerne fortsætte i redaktionen som en hjælp til en ny). 
Ligeledes var der ros for, at det var lykkedes at få flere af vore mærkesager 
igennem, såsom ændringerne i sygedagpengeforsikringerne og 
barselsudligningsordningen for selvstændige. 
 
På spørgsmål om tiltag for at skaffe nye medlemmer redegjorde næstformand 
Bente Svendsen og landskasserer Dorthe Mehlbye for tiltag med Google-
optimering, face-book profil og profilering af nyhedsbrev en gang om måneden 
samt annoncering på de elektroniske dagblade for på denne måde at komme 
længere omkring. 
 
Efter en mindre debat om forholdet mellem landsforeningen og lokalafdelingerne 
blev det fra flere sider påpeget, hvor vigtigt det er altid at tale positivt om 
foreningen, og det blev også påpeget, at man kan komme langt lokalt med 
radiospots, avisindlæg m.m., og at det giver resultater. Avisindlæg er for 
landsforeningen blevet vanskeligere i dag, end i ”gamle dage”, hvor bl.a. 
Erhvervsbladet var en flittig aftager af vore indlæg. 



 

2 
 

 
Ann afsluttede med at opfordre til, at man fortalte om gode oplevelser på Face 
Book. 
 
Beretningen blev godkendt med applaus. 

 
Ad. 3 Regnskabet, der fremviste et lille overskud, blev forelagt af landskasserer Dorthe 

Mehlbye og blev ligeledes godkendt med applaus. Budgettet blev forelagt til 
orientering. 

 
Ad. 4 Bente Svendsen ønskede ikke genvalg. Landsledelsen foreslog Hanne Lund, 

formand i Vejle og opland. Efter en kort præsentation blev Hanne Lund valgt med 
applaus. 

 
Ad. 5 Genvalg af landskasserer Dorthe Mehlbye med applaus. 
 
Ad. 6 Genvalg af Birgit Lorentzen, Sønderjyllands afd. med applaus. 
 
Ad. 7 De nærmere regler for kontingentet og dets fordeling mellem landsforening og 

lokalafdelinger findes i kontingentregulativet.  
 Bilag omdelt på generalforsamlingen. 
 Landsledelse og hovedbestyrelse fremsatte forslag om fremover at have samme 

kontingent over hele landet vedr. de passive medlemmer. Dette betyder højere 
kontingent i nogle afdelinger for denne gruppe. (Et forslag der blev debatteret på 
sidste års generalforsamling). 

 Forslaget lød på en indfasningsperiode på 3 år. 
 Der blev fra salen fremsat et forslag om straks-indfasning. Dette forslag faldt ved 

efterfølgende afstemning. 
 Den nye kontingentregel for passive medlemmer med indfasning over 3 år blev 

vedtaget med stort flertal. 
 
Ad. 8 Ingen indkomne forslag. 
 
Ad. 9 Den 22. maj 2014 i Fredericia. 
 
Ad.10 Eli Christiansen, Haderslev, der har plads i PFS`s (Pension for Selvstændige) 

bestyrelse, opfordrede medlemmerne til at sørge for, at de har deres egen 
pension, herunder sygesikring. 

 
 Lis Jensen, Vestsj. orienterede om, at hun var genvalgt til ASE´s bestyrelse (A-

kasse for Selvstændige) og at Lone Laursen, Østjylland var genvalgt som 
suppleant. 

 
 Redaktør Birgitte Viereck, Sønderjylland, der fratræder efter blad nr. 1, 2014, 

takkede annoncører og medlemmer, der havde bidraget med stof til bladet. 
 
 Dorthe Hansen, Sydsjælland opfordrede alle afdelinger til at deltage i mødet med 

Puk Elgaard i Roskilde tirsdag den 27. august 2012. 
 
 Der var tak til Birgitte Viereck, Bente Svendsen og Dorthe Mehlbye for deres 

indsats samt til lykke til Hanne Lund med næstformandsposten. 
 
Dirigenten  Ane Buch takkede for den gode debat og Ann takkede Ane for den fine styring. 
 
Ref. Vibeke Broman 
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Efter generalforsamlingen var der frokost og to indlæg. 
 
Først direktør Ane Buch, der orienterede om Håndværksrådets arbejde: 
 
Om handlingsplanen med fokus på øget pruduktivitet mht SMV´ere, nye ledelsesredskaber, 
internationalisering og udbud, som SMV´ere kan byde på. 
Hun kom med eksempler på, hvordan en kommune som Aarhus har høstet store besparelser 
ved at udbyde i fagentrepriser frem for totalentrepriser, hvilket HVR arbejder videre med over  
for andre kommuner.  
 
Ligeledes er man glade for, at håndværkerfradraget blev genindført, og at det lykkedes at få  
hævet reparationsgrænsen for biler. Hun fremhævede sidstnævnte med et eksempel på en bil,  
der helt urimeligt skulle skrottes, og som blev præsenteret på ”Borgen” til nogle politikeres 
overraskelse over ”virkelighedens verden”. 
 
Ligeledes er der fra HVR´s side stor fokus på at få øget kvaliteten i erhvervsuddannelserne 
og uddannelsesudvalget inviterer ofte politikere på besøg, såvel som at formanden for HVR har  
haft uddannelsesminister Christine Antorini på besøg i sin virksomhed. 
Ane Buch orienterede også om, at Håndværksrådet deltager i Folkemødet på Bornholm i år,  
samt at Hjemmesiden er blevet fornyet. 
 
 
Næste indlæg var konsulent Rikke Bech Skougaard, der talte om Adfærd og netværk. 
 
Hun indledte med en historie om en personlig ulykke for at sætte fokus på at skabe større 
åbenhed og opmærksomhed om adfærd og efterfulgte dette med nogle øvelser blandt  
deltagerne.  
Hun mente, at det er vigtigt at huske, at vor adfærd er synlig for andre og påvirker andre. Det  
er ikke bare tanken, der tæller. 
 
Mht netværk skal man være åben – tage chancen – og tænke: Hvad er det værste, der kan  
ske f.eks. på en skala fra et til ti, men man skal også gøre sig klart, hvad det er, man vil have  
ud af at være deltager i netværket. Dette er ikke bedre, end man selv gør det til. Vær  
opsøgende, hvis du har brug for hjælp. I et godt netværk føler alle, at de får noget med hjem. 
 
Referent Vibeke Broman 
 

 
 
 


