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Landsgeneralforsamling d. 17. september 2021  
Afholdt på Trinity hotel & konferencecenter, Fredericia 
 
Antal deltagere –26 medlemmer 
17 aktive – 9 passive 
 
Anette bød velkommen og efter næsten 1 ½ år, hvor vi ikke har kunnet mødes, 
startede vi igen med en sang. 
Dagsorden blev gennemgået – er udsendt og lagt på web.  
 
 
1. Valg af dirigent 
Rikke Lilienthal, SMVdanmark blev enstemmigt valgt. 
Rikke startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt samt 
beslutningsdygtig.  
 
2. Formandens beretning 2020-2021  – vedhæftet  
Årshjulet for landsstyregruppen – vedhæftet  
 
Anette har søgt kvinderådet om nedsættelse af kontingent, og har fået det!  
Således at vi i dag betaler 500,- kr. årligt. Tak Anette ! 
Anette foreslog også, at en mentor ordning var en god ide, vores forenings 
medlemmer (unge som ældre) har rigtig meget at byde på. 
 
Fra salen blev der takket for, at Anette er kommet godt igennem dette ”dumme” år og 
at samarbejde med andre organisationer er er en god måde at blive synlig på og 
dermed tiltrække potentielle nye medlemmer. 
 
Formandens beretning blev godkendt med applaus! 
 
3. Aflæggelse af regnskab 
Pia Andersen fremlagde regnskab 2020 – Regnskab er udsendt og er lagt på web.  
Pia gennemgik diverse poster. 
Foreningen er sårbar grundet det faldende medlemstal, og der appelleres til at 
medlemmer støtter op om foreningen det kommende år. Vi har været ramt af corona 
det sidste år, hvor vi ikke har kunnet gøre meget.  
Regnskabet blev godkendt.  
 
Det kommende års budget blev fremlagt, med den usikkerheds margen der altid er, 
da det kan være svært at forudse. 
 
4. Valg af kasserer 
Pia Andersen blev genvalgt. 
 
5. Valg af intern revisor 
Lone Laursen valgte i sommer at stoppe som intern revisor.  
Ann Frederiksen har påtaget sig opgaven og blev valgt.  
 
6. Kontingent 
Forslag til fastsættelse af kontingent – Forslag er udsendt og lagt på web, 
Landsstyregruppen kom med at forslag om nedsættelse af kontingent.  
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Kontingentet foreslås, at nedsættes til 1.698,- kr. for aktive og 671,- kr. for 
seniorer, med en ny fordeling, 2/3 til Landsforeningen og 1/3 til 
Netværksgrupperne. I 2021 er beløbet 2.144,- kr. for aktive.  
 
Dette blev godkendt, med stor opbakning fra forsamlingen. Fil er lagt på web. 
 
6 b Vederlag til formand samt landskasserer 
Anette og Pia forlod salen. 
Der blev diskuteret frem og tilbage, dog er ingen i tvivl om, det store arbejde Anette 
gør, men det er Anettes eget valg, at hendes vederlag blev sat ned ved sidste 
generalforsamling. 
Derfor bliver vederlaget uændret – formand 12.000,- kr. og kasserer 16.000,- kr. 
Vederlag til øvrige i forbindelse med aktiviteter for foreningen, besluttes af udvidet 
styregruppemøde til marts, hvor der er deltagelse fra de lokale netværk. 
Dette blev godkendt. 
 
Som et ekstra indslag blev Anette hyldet, hun bliver 60 år d. 28.9. og fik derfor en 
gave fra alle lokale netværk og landsstyregruppen – penge til ”rustne krukker”. 
Anette takkede. 
 
7. Behandling af forslag til vedtægtsændringer – Forslag er udsendt og på web.  
Birgitte Viereck og Susan Baerens gennemgik de foreslåede vedtægtsændringer. 
Forslaget med alle vedtægtsændringer skulle vedtages samlet, ellers falder 
forslaget.  
I 2020 blev vedtægterne udarbejdet i forhold til den nye struktur i foreningen. 
Det er ofte svært at få alt på plads første gang, og Landsstyregruppen har derfor 
ændret flere steder i teksten, så teksten bliver lettere at læse og forstå. 
 
Landsstyregruppen har haft overvejelser om titlen ”formand” der er oppe i tiden. 
Forslaget hed ”landsleder” – denne titel kunne alle i landsstyregruppen stå inde for. 
Det blev også foreslået at ”netværkskoordinator” bliver ændret til ”netværksleder” og 
det også fremover hedder ”netværkskasserer”. 
De eneste steder, hvor ordet koordinator bibeholdes, er ved netværks-koordinator 
ØST og VEST. 
 
Der var kommentar fra salen om, at ordet ”leder” mindede om en sekt. 
MEN der var stor tiltro til styregruppen, om at alt var gennemtænkt, SÅ hele 
vedtægtspakken blev godkendt. Opdateret Vedtægt2021 er lagt på web. 
 
8. Behandling af indkomne forslag. 
Der var indkommet forslag fra Vibeke, som indgik i vedtægtsændringen og derfor er 
vedtaget.  
 
9. Fastsættelse af næste års generalforsamling. 
Næste års generalforsamling bliver tirsdag d. 13. september 2022. 
Der gives besked senere om sted. 
 
10.   Eventuelt. 
Ann Frederiksen som sidder i udvalg om IT-sikkerhed, fortalte at der kommer en 
mærkning for it-sikkerhed, så kunder kan se, der er styr på tingene. 
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Det ny barselsforslag om tvungen orlov blev kommenteret af Vibeke Broman. 
Vibeke havde en mail fra EU om at denne ordning IKKE gjaldt selvstændige, trods 
folketingets udmelding. 
Det burde være til at forstå, at en selvstændig ikke kan tage 11 uger på orlov og 
forvente at kunderne venter, dette bliver selvstændiges ruin.  
Det kan komme til forslag, at orloven strækkes fleksibelt, så forældre kan vælge, at 
have 2-3 dage om ugen hver. 
 
Bente Svendsen fra København og Omegn slog et slag for den kommende 
Landskonference i København d. 25.-26. marts 2022. 
Der har været forhånds tilmeldinger og her har 17 meldt sig, den egentlige og 
bindende tilmelding udsendes til november 2021, alle i København håber selvfølgelig 
på stor deltagelse og mener selv, der er lagt et godt og hyggeligt program. 
 
 
Anette takkede for god ro og orden og dirigent Rikke Lilienthal fik en buket. 
 
 
Tak for en god dag. 
 
Referent  
Bente Svendsen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hjemmesiden med nyheder og Nyhedsbreve:  
 http://www.virksommekvinder.dk/  
 
Interne filer efter emne vedr. de årlige Landsgeneralforsamlinger er lagt på web:  
 https://virksommekvinder.klub-modul.dk/vk-landsforening-aarligt  
 
Vedtægter og Regulativ er lagt på web:  
 https://virksommekvinder.klub-modul.dk/vedtaegter-og-regulativ  

 
Events er lagt på web:  
 https://virksommekvinder.klub-modul.dk/cms/EventOverviewList.aspx  
 
Facebook-side med opslag og Begivenheder: VIRKSOMME kvinder – Netværk i DK:  
https://www.facebook.com/VIRKSOMME-kvinder-Netv%C3%A6rk-i-DK-426349737475976  
 
Lukket facebook-gruppe til medlemmernes interne opslag og fotos:  
 VIRKSOMME kvinder – Netværk Medlems Gruppe  
 


