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Indkaldelse  

fredag den 17. september 2021 kl. 13.30  
 

Trinity hotel & konferencecenter, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia 
 

 

 
 
 
 

Dagsorden - iflg. Vedtægterne 2020 
1. Valg af dirigent  
2. Formandens beretning samt orientering om planer for det kommende år. 
3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab 2020, samt orientering om budget for det 

kommende år 2021. Regnskab uden underskrifter er vedhæftet. 
4. Valg af Landskasserer. 
5. Valg af intern revisor.  
6. Fastsættelse af:  

a. Kontingent for 2022. 
b. Vederlag til Landsformand og Landskasserer.  

7. Behandling af forslag til foreningens Vedtægtsændringer samt Regulativ . 
Indsendt 30 dage før: Fra Landsstyregruppen incl. fra medlem er vedhæftet. 

8. Behandling af indkomne forslag.  
Indsendes pr. mail til landsformanden senest 14 dage før. 

Alle forslag mailes til medlemmerne 8 dage før.  

9. Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling. 
10. Eventuelt. 

Dagens program - tiderne er vejledende: 

Kl. 12.30 Netværk og Let frokost incl. 1 vand/ øl (tilkøb).  
Kl. 13.30 Generalforsamlingen starter.  

Lokaleleje og kaffe/ the med kage i pausen (incl. i tilmelding). 
Kl. 16.30 Oplæg. Rikke Lillenthal fra SMVdanmark og Janne Lindgaard iværksætter. 
Kl. 17.45 Afslutning af generalforsamlingen. 
Kl. 18.00 Netværk og Let aftensmåltid, vælg A eller B incl. 1 glas vin (tilkøb).  

Spisning og hyggeligt samvær med andre VIRKSOMME kvinder.  
 

På gensyn til en energigivende dag i netværksforeningen VIRKSOMME kvinder. 

På vegne af landsstyregruppen  
Anette Laursen 

Landsformand - Åbyhøj den 2. august.2021 – tilføjelser den 2. september 2021 
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Bindende tilmelding senest fredag den 3. september 2021 
 

Bindende tilmelding og valg via Klubmodul:  

https://virksommekvinder.klub-modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=176  
Log ind … og afslut med tryk: Tilmeld her, Betal: 0 kr., og bekræftelse mailes til dig.  
Dermed får landsforeningen besked om dit navn og dine valg.  
    Eller:  

Bindende tilmelding og valg ved at sende en mail til: dorthe@fiskepigen.dk  

cc også mailen til din lokale netværks koordinator og lokalkasserer med disse oplysninger:  
 
Dit navn:  

Dit netværk:  

Forplejning med evt. diæt:  

Deltager og valg af forplejning:  Beløb Kryds 

Generalforsamling (afholdelse incl. Landsforenings-tilskud)  
Lokaleleje incl. kaffe og kage samt vand og frugt .................. kr. 200,- 

200 X 

Sandwichbuffet incl. 1 vand/ øl. Tilkøb .….……….................. kr. 155,-   
Aftensmåltid incl. 1 glas vin.      Tilkøb vælg mellem:    

                          Ret A: Stjerneskud ……...… kr. 250,-   
                          Ret B: Pariserbøf ….......….. kr. 250,-   

Beløb uden evt. lokalt tilskud                                                       kr.    
Evt. lokalt tilskud fratrækkes                                                        kr.    
Beløb betales af medlem til lokalkasserer *                                kr.    
Interesseret i Samkørsel? eller Afhentning? Aftales lokalt: Samkørsel Fred.st. 

Gerne lokal samkørsel eller afhentning ved Fredericia Station. Kryds >   
Har bil og mulighed for at hjælpe med ovenstående ☺ ………. Kryds >   
 
Betaling:  
Lokalnetværket giver deres medlemmer besked om evt. tilskud - hurtigst muligt - og  
beløbet/ differencen indbetales af medlemmet til Lokalkasserer.  
Lokalkasserer fremsender navne og overfører det fulde beløb til Landskassereren for antal 
tilmeldte, senest 8 dage før mødet.  
 
*Landsmedlem overfører beløb incl. navn til Landsforeningens konto: 6190 0003771520  
 
Sted: Trinity Hotel & Konference Center, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia 
Link: https://trinity.dk/moede-konference/  
 

 


