
                                                                                                                                          

2019-05-23_VK-LG-referat_bs.docx – side 1 af 2 

Landsgeneralforsamling D. 23. maj 2019 
Hotel Hedegården, Vejle 
 
Antal deltagere – 50 medlemmer 
36 aktive – 14 passive 
 
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 i tekst – vedhæftet  
 Anettes formands-beretning - i billeder – se hjemmesiden:  
  https://www.virksommekvinder.dk/artikler/vk-bladet/ 
VIRKSOMME kvinders årshjul 2019 – vedhæftet 1x A4/ hjemmesiden 
 
Mange fra salen, sagde tak til Anette for en god og informativ beretning. Det var en 
fyldest beretning om diverse udvalg og hvad disse består af. 
Mange gav også udtryk for – VI SKAL STÅ SAMMEN – og  
- VI SKAL ARBEJDE SAMMEN –  
Lis Jensen fra Sjælland gjorde opmærksom på, at hun var genvalgt til bestyrelsen i 
ASE og Lone Laursen fra Østjylland var blevet valgt til bestyrelsen i ASE 
Selvstændige.  
Birthe Marie Jensen - er blevet genvalgt i PFS region Fyn/Sønderjylland. 
Det var kampvalg nr. 2 hun var igennem omkring bestyrelsesposten i PFS, så Birthe 
Marie var glad. 
Lone Laursen sluttede drøftelsen af beretningen, hvor hun takkede Anette for sin post 
både som Landsformand og Lokalformand samt fordi hun nu har taget teten om, hvad 
vi skal gøre for at redde VK - Lone gav blomster fra afdelingen. 
 
Formandens beretning blev godkendt med applaus! 
 
3. Aflæggelse af regnskab 
Birthe Marie Jensen fremlagde regnskab – vedhæftet 
Birthe Marie gennemgik diverse poster. 
Hun oplyste, at det fremover koster 500,- kr. bare for at have en bankkonto. 
Landledelsen havde accepteret, at der ikke laves budget for næste år, idet vi ikke ved 
hvad fremtiden bringer. Dette blev accepteret fra salen. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
4. Valg af næstformand 
Dorthe Hansen blev genvalgt. 
 
5. Valg af kasserer 
Birthe Marie ønskede ikke genvalg, men fortsætter med bogføringen, indtil vores 
ekstra ordinære generalforsamling. Tak til Birthe Marie for dette. 



                                                                                                                                          

2019-05-23_VK-LG-referat_bs.docx – side 2 af 2 

 
6. Valg af intern revisor 
På valg var Birgit Lorentzen – Birgit ønskede ikke genvalg. 
På grund af vores nuværende situation, venter vi med at vælge en ny, til vores ekstra 
ordinære generalforsamling. Birgit modtog blomster. 
 
7. Kontingent 
Det blev vedtaget, at kontingentet er uændret, indtil videre. 
Birgitte Viereck foreslog en forhøjelse på 1.000,- årligt, så vi havde noget at arbejde 
videre med, forslaget tages op senere evt. på den ekstra ordinære generalforsamling. 
Men da tilbuddene er mange om div. Foreninger, mente Anette, at vi først og 
fremmest skal blive enige om, HVEM vi ønsker som medlemmer.  
 
8. Orientering af lokalafdelingernes tilbagemeldinger - vedhæftet 
Der var diskussion fra salen, om der var stemning for arbejdet med at drive 
foreningen dog med anden struktur – var det spild af tid ?  
Nogle mente at vi skulle spørge medlemmerne, men: 
Marion – det er os der skal køre videre, så en afstemning her og nu var ok. 
Lene – Vi har det under huden. 
Birthe Marie – HB mødet viste, at vi ville det. 
 
Derfor var der skriftlig afstemning – om – vil vi ALLE arbejde for sagen, stem JA 
Mente man at det var spild af tid, og skulle afvikle – stem NEJ 
Der var 34 stemmeberettede – 27 sagde JA – 6 sagde NEJ – og 1 var blank. 
Anette takkede for opbakningen til fremtidens VIRKSOMME kvinder. 
 
9. Behandling af indkomne forslag 
Ingen. 
 
10. Næste års generalforsamling 
Der blev vedtaget en ekstra ordinær generalforsamling d. 6.9.2019 kl. 14. 
Stedet er ikke planlagt endnu, men gerne på Fyn. 
 
11. Eventuelt. 
Merethe Jensen opfordrede alle til at tage vores navneskilt på, når vi var på besøg 
eller til møder i andre sammenhæng. 
Lokalafdelingerne skal senest 31.05. 2019 melde ind med deltagere i en af de 3 
arbejdsgrupper. Der skal bruges i alt min. 9 medlemmer gerne flere. 
Arbejdsgrupperne skal aflevere deres oplæg d. 20.08.2019. 
 
Anette takkede for god ro og orden og dirigent Ane Buch fik en buket. 
 
Herefter var der arbejde i flere Workshops, som skulle give input og ideer til det 
fremadrettede arbejde i de 3 arbejdsgrupper. 
 
Alt i alt en god dag. 
 
Referent  
Bente Svendsen  


