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Indkaldelse til  

VIRKSOMME kvinders Landsgeneralforsamling 
Tirsdag den 1. september 2020 kl. 13:30 

på Hotel Hedegården, Valdemar Poulsensvej 4, 7100 Vejle 
 

 

 
 

Dagsorden - iflg. vedtægterne:  

1. Valg af dirigent.  
2. Formandens beretning. 
3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab, samt orientering om budget. 
4. Behandling af forslag til fremtidens VIRKSOMME kvinder  

- Nye vedtægter 
- Ny struktur 

5. Valg af landsformand  
6. Valg af intern revisor  

7. Fastsættelse af:  

a. Kontingent 
 b. Vederlag m.v.  

8. Behandling af indkomne forslag.  
     (skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen) 
9. Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling. 
10. Eventuelt. 

Dagens program: 
Kl. 12:30 Mulighed for en frokost-sandwich incl. 1 vand (skal bestilles og tilkøbes) 
Kl. 13:30 Landsgeneralforsamlingen starter  
(kl. ca. 15:00 - pause med kaffe og kage) 
Kl. 17:30 Landsgeneralforsamlingen slutter  
Kl. 17:45 Mulighed for et let aftensmåltid incl. 1 vand/øl/glas vin (skal bestilles og tilkøbes) 
               og netværke ved hyggeligt samvær med andre VIRKSOMME kvinder.  
 
På gensyn til en betydningsfuld dag i netværksforeningen VIRKSOMME kvinder. 

Bilags-filer mailes og kan også ses/ hentes på Klub modul, VK WEB efter Log ind:   
https://virksommekvinder.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=5  

På vegne af landsledelsen  
Anette Laursen  
Landsformand   
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BINDENDE TILMELDING 

Tilmelding til Landsledelsen  senest torsdag den 20. august 2020 . 

Foretages på Klubmodul, Event, Landsgeneralforsamli ng efter Log ind:   
https://virksommekvinder.klub-modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=124  
Tilmeld og vælg dine ønskede tilkøb, madtype og transport – så får vi et samlet overblik ☺ 

Og/ eller mail dine tilsvarende afkrydsninger på ne denstående skema til:  
email: dorthe@fiskepigen.dk og gerne kopi-mail (cc) til din Lokalformand  for planlægning. 

Tilkøbs-ønsker, betaling og transport aftales med din Lokalformand  – hurtigst muligt.  

BINDENDE BETALING 
Betaling skal være Landskasserer  i hænde senest den 20. august 2020  ved  
indsættelse på Landsforeningens konto: Regnr. 6190 – Kontonr. 0003 771520 

1. Betaling foretages samlet af din Lokalafdeling?  I hht. jeres interne tilskuds-aftale. 
2. Betaling foretages af dig selv til Landskasserer?  Husk afdeling og dit navn.  

LANDSGENERALFORSAMLING d. 01.09.2020   MULIGHEDER K RYDS 

Dit navn:  Afd.:   

Kl. 12:30 Let frokost sandwichbolle incl. 1 vand  Kr.        80,00  
Kl. 13:30 Deltager  i Landsgeneralforsaml. Incl. kaffe og kage Kr.          0,00  
Kl. 17:45 Aftensmåltid incl. 1 vand/øl/glas vin.  Vælg mellem : Kr.      200,00  

Stjerneskud:    
Pariserbøf:    

Samlet beløb uden tilskud                                                  i alt: Kr.       
Lokalafdeling giver tilskud?                   Evt. beløb fratrækkes:  Kr.   -   
Samlet beløb efter tilskud                           Rest at betale selv: Kr.       

Vælg Madtype 1: Almindelig  
2: Diabetiker  
3: Glutenfri  
4: Vegetar  

Transport til Hotel Hedegården i Vejle   

Transport klarer jeg selv  Selv-transport  
Kører selv bil – og har plads til andre.              Antal: 1-2-3-4?    
Ønsker samkørsel – Hvis det er muligt?    
Andet   
 

Husk navneskilt, dagsorden og andre bilag  
samt jeres erfaringer og gode humør ☺   

Alle medlemmer har taleret, men kun Aktive har stemmeret.  

Vel mødt alle sammen.  


