
                                                                                                                                                 
 

 

Landsgeneralforsamling D. 24. maj 2018 

Hotel Hedegården, Vejle 

 

Antal deltagere – 55 medlemmer 
44 aktive – 11 passive 

Til generalforsamling var hele 3 tidligere landsformænd tilstede, 
Vibeke Bromann – Marion Pedersen og Ann Frederiksen. 
 

Anette bød velkommen og vi startede med en sang. 

Dagsorden blev gennemgået – vedhæftet 

 
1. Valg af dirigent. 

Ane Buch fra SMVdanmark blev enstemmigt valgt. 

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

 
 
2. Formandens beretning – vedhæftet 

VIRKSDOMME kvinders årshjul – vedhæftet 
Anette har gjort det mere overskueligt, så alle afdelinger kan bruge det. 

Der er tomme felter, så afdelingen, selv kan skrive sine årlige møder ind. 
 
Lene Dueholm Nielsen fortalte om sit nye medlemskab i Vækstforum Syddanmark. 

Dette er for en 4- årig periode, hvor der er 4 årlige møder. 
Tillykke til Lene. 

 
Ann Frederiksen sidder stadig i forum for enklere regler, så vi skal huske at 
sende forslag til Ann, hvis der er nogen der har eller får en byrde pålagt. 

Ann sidder også i IT – sikkerhed gennem SMVdanmark. 
I forbindelse med vore fremadrettet mål om flere medlemmer, skal vi alle 

arbejde på denne sag – ældre medlemmer kan give god viden videre, som 
også kan ses i vores nye Pixi bog. 
 

Efter frokosten blev Anette rost for sin flotte og fyldestgørende beretning. 
Birgitte Veirick fortalte, at nu var HB møderne løst op, så ”menige” medlemmer 

kan deltage, Birgitte havde haft en god dag på HB mødet og håbede der var 
flere der ønskede at deltage, for jo mere aktiv man er, jo mere får man for 
sine penge. 

Birgitte sender nyhedsbreve ud til medlemmerne, og vil gerne modtage input. 
 

Marion Pedersen takkede Anette for en flot beretning og fortalte Anette havde været 
Stand in hos autopigerne. Marion følger op på dette møde. 



                                                                                                                                                 
 

Vibeke Bromann – takkede for en fin beretning og håber at vi bibeholder 
2 x Blad samt nyhedsbrevene. 

Anette lovede, der kommer flere nyhedsbreve. 
 

Ann Frederiksen – også tak for en flot beretning på din måde. 
Og igen – Hvad får vi for vores kontingent?  
Ja – det er op til dig selv, lidt eller meget. 

 
Doris Mogensen – Tak for beretningen, og tak for sparring til Anette. 

Dette er en bred forening, ikke at sammenligne med brancheforeningerne, men  
vores forening er en bred forening og for den selvstændige kvinde. 
Der kommer et kursus måske i april 2019 – med de tre P´er, 

Penge, Piger og Pobler. 
Ved sidste landskursus sendte Doris evaluering skema ud, for at få input til hvad 

vi ønsker af kurser, der var udlovet vin til en heldig, der havde sendt skemaet  
retur, den heldige blev Anette Perhsson. 
 

Hanne Lund – takker for det kæmpe arbejde Anette gør og opfordre til at  
lokalafdelinger tager de kampe op der skal kæmpes for at vi kan løfte i flok. 

 
Telse Risløv – takkede for en dejlig lang beretning, og opfordrede til at medlemmer 
ikke var bange for at modtage en post i bestyrelserne rundt omkring,  

Det gør ikke ondt !! 
 

Tonni Clausen – takker Anette for beretning, men gjorde opmærksom på, at de 
aktive ikke bliver FOR aktive, med hensyn til poster og udvalg, men posterne 
blev bredt ud. 

 
Husk at sende ”gode historier” til Susan Barens, vores Pixi bog vil hele tiden blive 

udvidet, og den bliver forhåbentlig et godt redskab når vi skal fortælle om vores 
forening. 
 

Formandens beretning blev godkendt. 
 

 
3. Aflæggelse af regnskab. 

Anette fremlægger dette, idet Vika Bæch-Laursen er syg. 
 
Der vil komme faktura på HB møder til lokalafdelingerne, da disse ikke er fremsendt. 

Lone Laursen -  spørger om der ikke kan bruges penge på profilering ? 
Marion Pedersen – Bornholm (folkemødet) må ikke spares væk. 

Birgitte Veirick – spørger ind til Bladet som er en stor omkostning, men der var 
stor opbakning blandt de fremmødte, at vi stadig beholder Bladet i bladform. 
 

Regnskabet blev godkendt. 
 

 
 



                                                                                                                                                 
4. Valg af formand 

Ingen diskussion – Anette blev genvalgt !! 
 

 
5. Valg af kasserer 

Idet Vika Laursen ønskede at stoppe i funktionen, blev Birthe Marie Jensen indstillet af 
landsledelsen og enstemmigt valgt til ny landskasserer. 
 

 
6. Valg af intern revisor 

Telse Risløv blev genvalgt. 
 
7. Kontingent fordeling 

Holdes uændret, men stigning jf. pristalsregulering 
 

8. Behandling af indkomne forslag. 
Forslag til ændring af betalingsfrist – indsendt af Sønderjyllands afdeling – vedhæftet 
Forslaget blev vedtaget og der laves en vedtægtsændring. 

 
9. Næste års generalforsamling 

Torsdag d. 23. maj 2019 
 
10. Eventuelt 

Birgitte Vierick – forslag om ændring af generalforsamlingen til evt. lørdag. 
Toni Clausen – talte varmt for, det IKKE blev en lørdag, dette er en familiedag. 

Susan Strobel – kunne man evt. starte 1 time før ? 
 
Christiansborg mødet bliver d. 6.11.2018 

 
 

 
 
S Å     B L E V    Å R E T S   V I R K S O M M E   K V I N D E   K Å R E T  

 
Årets kvinde blev Christina Hembo. 

Dette blev fejret med champagne til alle 
Se billeder på Facebook. 

 
 
 

Referent 
Bente Svendsen 


