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Landsgeneralforsamling D. 1. september 2020 
Hotel Hedegården, Vejle 
 
Antal deltagere – 38 medlemmer 
26 aktive – 12 passive 
 
Anette bød velkommen og alle præsenterede sig. 
Dagsorden blev gennemgået – Se hjemmesiden. 
 
 
1. Valg af dirigent 
Ane Buch blev enstemmigt valgt. 
Ane startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt samt 
beslutningsdygtig. 
Stemmetællere blev Elsebeth Dige og Ellen Jørgensen. 
 
 
2. Formandens beretning.  
Alle har modtaget beretningen forud pr. mail d. 22.06.2020. 
 
Mange fra salen, sagde tak til Anette for en god og informativ beretning, ikke kun 1 
men hele 2 beretninger, idet generalforsamlingen er blevet udsat p.g.a. corona. 
Men vil alligevel trække nogle punkter ud: 
Vi skal alle have VI hatten på, det er ikke et arbejde for en projektgruppe og en 
Landsledelse alene, vi skal tage hinanden i ed, at det er det VI vil. 
Den nye struktur og nye vedtægter, skal gøre det lettere i de lokale netværk og 
koordinere det med landsstyregruppen.  
Vi skal tænke fremad både lokalt og på landsplan. 
I første omgang er det ok, at medlemmer melder sig ind på landsplan. 
Det koster 1.225,- så er man også medlem af SMVdanmark. 
Et rent medlemskab af SMVdanmark koster 1.949,- , så det kan godt betale sig. 
 
Vi har fået ny professionel hjemmeside med ny grafik også på Facebook profilen. 
Tilpasning af det nye logo (bemærk den røde prik).  
Der er udarbejdet nye vedtægter i samarbejde med jurist i SMVdanmark.  
 
Medlemstal er pr. 31.8.2020 
172 medlemmer – 93 aktive – 75 seniorer – 2 ærespassive – 2 æresaktiv. 
 
Landskursus blev afholdt 19. august 2020. 
Vi blev budt velkommen hos SMVdanmark af den nye direktør Jacob Brandt samt 
politiske chefkonsulent Alexander Nepper. De fortalte om de mange ting, der lige nu 
er fokus på, tilskud, kompensation samt barselfonden for selvstændige. 
Derefter blev vi kørt ud til CopenHill (Amager bakke) for at få en rundvisning samt 
historie om bygningen. 
 
Beretningen blev godkendt.  
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3. Aflæggelse af regnskab 
Pia Andersen fremlagde regnskab – Se hjemmesiden 
Pia Andersen gennemgik diverse poster. 
Budget blev fremlagt. 
Pia gjorde opmærksom på, at budgettet sikkert ikke vil holde, idet rejseudgifter vil 
blive reduceret p.g.a. corona og der bliver afholdt flere online-møder. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
 
4. Behandling af forslag til fremtidens VIRKSOMME kvinder. 
Vibeke Broman fremlagde de nye Vedtægter samt Regulativ for kontingenter og 
vederlag - Se hjemmesiden 
Anette Laursen fremlagde den ny struktur. 
Der vil fremover være udvidet landsstyregruppemøde i marts, her skal de lokale 
netværksgrupper være præsenteret af mindst 1 person. 
Landsformanden får mindre honorar (før 41.000,- nu 12.000,-) men får 1.000,- pr. 
udemøde samt kørepenge efter statens mindste takst. 
Dette gælder også andre medlemmer, der siger ja til at deltage i møder i VK-regi, 
således bliver arbejdet delt ud på flere personer. 
 
Vedtægter skulle vedtages samlet. 
Der blev foretaget skriftlig afstemning – Resultatet blev 26 der stemte ja d.v.s. alle !! 
Anette takkede for resultatet. 
Anette fremlagde organisationsdiagram – det er tidligere udsendt i.f.m. den 
ekstraordinære landsgeneralforsamling d. 6.september 2019. 
Lokalafdeling ændres til netværksgruppe. 
Anette fremlagde ansvarsområder & tillidsposter både lokalt samt på landsplan. 
Disse er ligeledes tidligere udsendt i.f.m. ekstraordinære generalforsamling. 
 
Da der blev stemt ja til de nye vedtægter, træder disse i kraft NU. 
 
 
5. Valg af formand 
Anette modtog genvalg – MEN med forbehold for, at følgende poster bliver besat: 
 Kommunikationsansvarlig 
 Landsdelskoordinator ØST Sjælland 
 Landsdelskoordinator VEST Fyn / Jylland 
 Repræsentant til Fællesudvalget 
Disse poster skal besættes min. til marts, hvor der afholdes styregruppemøde. 
Herefter udpeges medlemmerne for 1 år ad gangen i marts måned. 
Funktioner, der skal vælges på generalforsamling er landsformand og kasserer. 
 
 
6. Valg af intern revisor 
På valg var Telse Risløv – Telse ønskede ikke genvalg. 
Lone Laursen og Laila Haahr meldte sig og blev valgt. 
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7. Fastsættelse af: 
a. kontingent 
Det blev vedtaget at kontingentet forbliver uændret med indeksregulering. 
 
b. vederlag 
Anettes løn ændres til vederlag og nedsættes. 
 
De fremmødte medlemmer, synes det er flot af formanden, at gå ned i løn. 
 
Punkt 7a + 7b blev godkendt. 

 
 
8. Behandling af indkomne forslag. – Se hjemmeside. 
Forslag indsendt af landsledelsen og projektgrupperne. 
Frem til marts udpeges. 
 Landsformand  Anette Laursen 
 Kasserer  Pia Andersen 
 IT ansvarlig Susan Baerens 
 Kommunikationsansvarlig Rikke Andersen 
 Landskoordinator Øst Dorthe Hansen 
 Landskoordinator Vest Birgitte Viereck 
 Lands revisor Lone Laursen og Laila Haahr 
 Nyhedsredaktør Birgitte Viereck 
 Fællesudvalget  Vibeke Broman, Marion Pedersen og Ann Frederiksen 
 Uddannelsesudvalget Ann Frederiksen 
 Kvinderådet Susan Baerens, Marion Pedersen og Susan Meincke 
 
HURRA ! 
 
 
9. Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling 
Dato i september 2021 fremkommer senere. 
Dette p.g.a. København og Omegn planlægger Landskonference, så muligheden er, at 
vi afholder Landsgeneralforsamling først og derefter konferencen. 
 
 
10. Evt. 
Håndværkerforeningen i København har tilbudt at sende deres blad MESTER ud til alle 
aktive medlemmer, uden omkostninger. 
MESTER lander i medlemmernes postkasse i løbet af et par dage. 
Stor tak til HVF for tilbuddet. 
 
Susan Baerens opfordrer igen lokalafdelingerne til at sende hende, deres aktiviteter 
hurtigst muligt, så arrangementerne kan lægges på hjemmesiden og alle kan se, at 
der sker noget i hele landet, send gerne til e-mail: info@virksommekvinder.dk  
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D. 16.11. 2020 er der ved at blive arrangeret en tur til Sprogø (afg. fra Nyborg). 
En lidt dyr tur, men der var opbakning fra salen til denne tur, så vi glæder os endnu 
engang til et godt arrangement. 
 
Susan Baerens opfordrede til at vi klikkede på ”interesseret” på arrangementer fra VK 
på Facebook, når dette bliver gjort, spredes det ud til rigtig mange. 
 
 
Anette takkede Vibeke Broman – Telse Risløv – Ann Frederiksen – Susan Baerens og 
Bente Svendsen for deres arbejde i foreningen, alle modtog en smuk buket. 
 
 
Så omtalte Anette, alt det Ane Buch har gjort og gør for vores forening. 
Ane blev udnævnt til Æresmedlem i VIRKSOMME kvinder. 
Ane blev overrasket og rigtig glad for beviset, dette blev overrakt med blomster og 
stående applaus fra alle fremmødte.  
 
 
Ane sluttede og takkede for god ro og orden. 
 
 
En rigtig god dag. 
 
 
Referent  
Bente Svendsen  
 

 


