
   
Landsgeneralforsamling D. 19. maj 2016 

Hotel Nyborg Strand. 

 
Deltagerlister var vældig fin – 62 medlemmer. 

49 aktive – 13 passive 
 

Som altid startede vi med vores egen sang. 
 

Ann Frederiksen bød velkommen samt præsenterede bestyrelsesmedlemmer. 
 

Valg af dirigent. 
Ane Buch blev enstemmig valgt. 

Ane startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt samt 
beslutningsdygtig. 

 
Formandens beretning. 

Denne er udsendt pr. mail. 

 
Derefter fik 2 afgået formand en kurv – Inge Andersen fra Nordsjælland samt 

Gerly Larsen fra Vestsjælland. 
Bente Svendsen fik også en kurv for sin støtte til Ann m.m. 

 
Vibeke Bromann: 

Takkede Ann for sine 10 år som formand, ikke mindst sin indsats for, at vi fik 
vores nye navn som var en absolut nødvendighed. 

 
Lene Dueholm: 

Takkede Ann for sin beretning samt Ann´s altid positive indstilling, man kan 
altid ringe og få svar, uanset hvad og hvornår. 

 
Merethe Jensen: 

Takkede også Ann. Opfordrede samtidig til et fremmøde til folkemødet på 

Bornholm d. 17. – 19. juni. HVR er tilstede derovre. 
 

Anette Laursen: 
Takker Ann for sin flotte beretning og fremhæver Ann´s evne til altid at trække 

i de rigtige tråde, så foreningens meninger kommer frem. 
 

Susan Strobel: 
Takkede Ann for, at hun havde fået hende til at deltage i VIRKSOMME kvinder 

samt takkede for mange gode kurser og møder. 
 

Formandens beretning blev godkendt med bravur! 
 

 



   
 

 

 
Aflæggelse af regnskab. 

Vika Bæch-Laursen (kasserer) fremlagde regnskabet. 
Men startede med at takke Ann og er glad for at kende hende. 

Regnskabet er udsendt. 
 

Vibeke Bromann: 
Opfordrede til at regnskabet blev udsendt inden generalforsamlingen, dette vil 

gøres fremover. 
 

Lone Laursen: 
Påtalte, at omkostningerne til BLADET først stod i 2015 -  disse vedrører 2014 

Men regningen var først fremsendt i 2015, derfor. 
 

Lena Hesel: 

Gjorde opmærksom på, at Hanne Lund endnu ikke har fået sit honorar for 2 
blade – dette tages op på næste HB møde. 

 
Toni Clausen: 

Spurgte ind til overskuddet på kurser. 
Der blev svaret at det er svært at bugettere angående deltagerantallet. 

Overskuddet fra sidste kursus kom af, at der var bugetteret med mindre antal 
End deltagende, det er da et positivt ”problem” 

Overskuddet vil blive brugt til senere, til måske ikke så deltagende kurser. 
 

Asta Ross: 
Hvorfor er landskurser blevet billigere? 

Svaret er, at kurset ikke var med overnatning, deraf den billigere pris. 
 

Lisette Pedersen: 

Nævnte at også HB møder er ændret til 1 dag i stedet for tidligere 2 dage. 
 

Elisabeth Dige: 
Som tidligere kursusleder er hun glad for at der er en ”buffer” på 

kursuskontoen. 
 

Regnskabet blev godkendt. 
 

Buget 16. 
Dette blev fremvist. 

Lone Laursen: 
Opfordrede til en ændring i fordelingen af de passives kontingent. 

Dette tages op på næste HB- møde. 



   
 

Birgit Hansen: 

Opkrævning af medlemskontingt til afdelingerne forstås ikke. 
En retningslinje tages op på næste HB-møde og afdelingernes formænd for 

derefter denne. 
 

Valg af formand. 
Ann Frederiksen genopstiller ikke. 

 
Før valg af formand blev det af Toni Clausen foreslået, at valget blev udsat til 

efter frokost, idet der kun var 1 kandidat til formandsposten, så der kunne 
tales om dette i frokosten – dette blev afvist, da indkaldelsen har været 

udsendt og her står kandidaten nævnt. 
 

Der blev afholdt håndopregning om valget af Anette Laursen som ny 
landsformand. 

 

1 stemte mod  - 48 for. 
Anette Laursen blev ny Landsformand. 

 
Valg af intern revisor. 

Telse Risløv var på valg – blev genvalgt. 
 

 
Kontingent. 

Kontingenter er uændret, dog med pristalsregulering. 
 

 
Behandling af indkomne forslag. 

Ingen forslag var indkommet. 
 

 

Næste års generalforsamling. 
Datoen er d. 18. maj 2017 – hvor vides endnu ikke. 

 
 

Eventuelt. 
Telse Risløv: 

Takkede Ann og sagde velkommen til Anette Laursen. 
 

Lisette Pedersen: 
Var glad for foreningen, men skeptisk, da hun skulle til sit første HB-møde, 

men dette var ganske ubegrundet, hun fik en varm modtagelse af alle. 
Takkede Ann for hendes altid positivitet, store arbejde- alle sætter pris på Ann. 



   
Afdelingen (Østjylland) afleverede en gave til Ann, kurv med liljekonvaller og 

vin. Samtidig sagde hun tillykke til Ann med hendes 50 års fødselsdag. 

Lisette sagde velkommen til Anette som ville få fuld opbakning fra alle. 
 

Lenna Nielsen: 
Takkede Ann for hendes arbejde, og deres ”kampe”. 

Lenna gav Ann en personlig gave – Gin m.m. 
 

Merethe Jensen: 
Takkede Ann, som har været den længst siddende formand. 

 
Anette Laursen: 

Anette holdt en tale fra hele foreningen, meget flot og rørende. 
Bente overrakte gaven fra foreningen og alle medlemmer – et musselmalet 

Fiskefad, som Ann længe har ønsket sig. 
Blev overrakt med stående applaus fra salen. 

 

Ane Buch: 
Gik ud af dirigent rollen og ind som repræsentant for HVR. 

Ane takkede Ann for den ihærdighed og altid at være vel forberedt til diverse 
møder. 

Ann fik derfor Håndværkrådets fortjeneste medalje i GULD !!!!! 
Endnu engang med stående applaus fra salen. 

 
 

Ann takkede for gaverne og sagde velkommen til Anette som den nye 
formand. 

Ann overrakte derefter en nypudset dirigentklokke til Anette. 
 

Anette Laursen: 
Takkede for valget og tak for tilliden, hun vil gøre sit til, at VIRKSOMME 

kvinder stadig er med til  - at gøre en forskel. 

 
 

Tak for en dejlig generalforsamling !!! 
 

 
 

Referent 
Bente Svendsen 

 
 

 
 


