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Referat 

Deltagere 
Sydvestjylland………………………………………………….……………….Laila Haahr Hansen - LHH  
Østjylland…………………………………………………………………………..Anette Villumsen - AV 
Lokal Netværksleder, København og Omegn……………………Bente M. Svendsen - BMS  
Repræsentant i Fællesudvalget København og Omegn…..Vibeke Broman - VB 
 

Landsstyregruppen 

Landsleder og Lokal Netværksleder, Østjylland……………….Anette Berg Laursen – ABL 
Landskasserer og Lokal Netværkskasserer………………………Pia Andersen - PA 
IT-web ansvarlig………………………………………………………………..Susan Baerens – SB 
Kommunikations- og marketingsansvarlig……………………….Juliane Marie Neiiendam - JMN  
Øst-koordinator og Lokal Netværksleder, Sjælland………….Dorthe Hansen - DH 
Vest-koordinator og Nyhedsbrev redaktør……………………….Birgitte Andrea Viereck – BAV 

 
 
 

1. Velkomst  
Velkommen til jer, der er kommet, de fleste af os sidder både i Landsstyregruppen og er 
samtidig Lokale Netværks ledere. Jeg er oprigtig ked af, at vi ikke er flere. Jeg håber, vi 
får et godt møde og finder ud af hvad Landsstyregruppen skal arbejde videre med. 
 
 

2. Valg af ordstyrer og referent  
Ordstyrer – JMN. Referent - BAV 
 
 

3. Kort orientering og seneste nyt på landsplan 
Siden generalforsamlingen i september 2021 har der været op og nedture på landsplan. 
 
Sprogø turen med ca. 30 Deltagere inklusive gæster var en god og spændende tur. 
Overskud fra sidst lands-studietur blev anvendt til turen, hvilket Syddanmark havde 
besluttet. 
 
Endags konference i Odense i november 2021 – 14 deltagere. Det var en spændende dag 
med interessante foredragsholdere. Sponsorer var både IDA selvstændige og PFS. 
 
De fleste af Sydvestjyllands medlemmer udmeldte sig i december og kort efter kom der 
udmeldinger fra Herning og Omegn. Ingen af de to Lokale Netværk fulgte foreningens 
vedtægter, hvilket er meget skuffende, de kunne i det mindste have orienteret 
Landsstyregruppen om situationen. Laila Haahr, Sydvestjylland havde i september nævnt, 
at der ikke var opbakning. Medlemstallet faldt dermed drastisk. Udover det, var der få 
udmeldelser ved årsskiftet, og der kom to nye medlemmer i januar. 
 
Fremtidige events 
Landskonference i København den 25.-26. marts – 25 tilmeldte. 
”Inspirationsdag for ekstraordinære kvinder” en endags konference den 19. maj på 
Sophiendal Slotshotel. Planlagt i samarbejde med IDA selvstændige og ErhvervsKvinder 
Østjylland, hvor hver forening betaler 4.000,- kr. til foredragsholdere. 
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Formandsmøde i SMVdanmark blev holdt i oktober 2021.  
Oplæg af Michael Svare tidligere Overvismand, Søren Pape, paneldebat med 
erhvervsførende fra venstre, Konservative, socialdemokraterne og DF samt en avis 
redaktør fra Berlingske. Sidstnævnte fortalte, at VIRKSOMME kvinder ikke er interessante 
nok til medie-tema. 
Netop denne dag blev tvungen barsel til begge forældre – og med undtagelse af 
selvstændige - stemt igennem.  
 
To planlagte møder er blevet aflyst i Håndværk og Industriforeningen (HIF).  
Fredag den 11. marts 2022 afholdes nyt møde. 
 
Juliane Marie Neiiendam (JMN) stiller op for VIRKSOMME kvinder (Vk) i Kvinderådets 
repræsentantskab. Den 27. marts 2022 på generalforsamling møder 3 kvinder fra Vk op, 
for at stemme på JMN. Nanna Højlund stopper som forkvinde.  
Kvinderåder ser velvilligt på vores forening og kontingentet er også dette år 500,- kr. 
 
ABL’s orientering blev taget til efterretning. 
Kommentarerne var, at det er en større udskrivning for et møde på nogle timer, når turen 
var fra Sjælland. Forslag var at bilerne kunne fyldes op. At antallet fra Jylland og Fyn var ikke 
større, selvom det ikke kostede så meget.  
Coronaen har haft negativ virkning på foreningen. 
 
 

4. Økonomi og medlemstal  
Medlemmer 64 AKT + ALF + ALF-Æres og 54 SEN + 3 SEN-Æres = 125 i alt. 
Aktive Æresmedlemmer er Landsmedlemmer. 
 
PA gennemgik saldobalancen pr. 28. februar 2022. 
Gave til Dronningen – Vk giver 500 kr. og København og Omegn giver 500 kr. 
Landsforeningen har endnu ikke modtaget en opkrævning. 
Bente Svendsen kontakter Håndværker foreningen København. 
 
 

5. Udpegning af Landsstyregruppemedlemmer for et år ad gangen 
Alle sagde JA til et år mere. 

• En kommunikations ansvarlig – Juliane Marie Neiiendam 
• En Marketings ansvarlig – Juliane Marie Neiiendam 
• En IT-web Ansvarlig – Susan Baerens 
• En koordinator for Øst Danmark – Dorthe Hansen 
• En koordinator for Vest Danmark – Birgitte Viereck 

 
 

6. Fremtiden for netværksforeningen VIRKSOMME kvinder 
Landsstyregruppe har på et møde den 17. januar 2022 drøftet netværkets situation og 
hvilke tiltag, vi evt. kan gøre - og nået frem til nedenstående forslag, som Landsstyre- 
gruppen gerne vil drøfte på mødet. 

 
a. Fusion – med et andet landsdækkende kvindenetværk  
b. SMVdanmark – være en undergruppe (drives af/samdrift med SMVdanmark) 
c. Online, VIRKSOMME kvinder - Landsdækkende Netværk, min. 2 fysiske events 
d. Nedlægning 
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Landsstyregruppen havde til dialogen udarbejdet uddybende skriftlige input til de 4 
forslag, som blev fremsendt til deltagerne ca. 6 dage inden mødet.  
Forslag til andre tiltag kunne sendes senest den 16. februar. Evt. forslag skulle uddybes i 
korte træk, så det kunne medsendes til deltagerne. 
 
Der var IKKE indkommet andre forslag. 
Vibeke Broman havde sendt kommentarer til de fire forslag. Kommentarerne blev sendt 
med til deltagerne og taget med i debatten om, hvad vi skal. 
 
 
a. Fusion – med et andet landsdækkende kvindenetværk*  

ABL:  Kort orientering om tankerne ved en evt. fusion med ErhvervsKvinder (EK) i 
forhold til det udsendte materiale. 
Der har været kontakt til EK, og de er åbne for en dialog.  
 
Der var for og imod. Flere af deltagerne havde svært ved at se, hvordan VIRKSOMME 
kvinder navnet kan bestå, og om seniorerne kan være en del. Om vi stadig kan have 
vores eget Netværk, at prisen for medlemskab i hver afdeling er forskellig m.m. 
Fordelen ved at være en del af EK kan være, at der er flere events, flere aktive at 
spare med, der er 11. lokale netværk i DK, så der er nogen, der kommer tættere på 
netværkerne. Der afholdes et møde hver måned 
 
Det blev besluttet ikke at gå videre med fusions-løsning. 
Samarbejde om events ønskes stadig med alle af EK’s afdelinger. 
 
 

b. SMVdanmark – være en undergruppe (drives af/ samdrift m. SMVdanmark)* 
ABL: Kort orientering om tankerne ved et tættere drift-fællesskab i SMVdanmark i 
forhold til det udsendte materiale. 
Der har været kontakt til SMVdanmark, og de er positive for en dialog. 
 
Der var også for og imod ved denne løsning. Her kunne flere af deltagerne dog se 
fordelen ved at være en del af SMVdanmark, da der i forvejen i mange år har været 
et tæt samarbejde. Det drejer sig bl.a. om udvalgene som HIF og Fællesudvalget,  
som VIRKSOMME kvinder har været med til at starte og stadig er en del af. 
Det vil være vigtigt, at VIRKSOMME kvinder stadig kan bevare navnet. 
 
SMVdanmark giver udtryk for, at de ikke har arbejdet så meget med netværksdelen, 
her har VIRKSOMME kvinder evt. noget at byde ind med.  
De har forbehold og overvejelser om vores organisation og mener, at vores 
organisation virker tung. 
 
Det blev besluttet, at ABL og JMN kontakter SMVdanmark for at igangsætte en dialog 
med dem om, hvordan VIRKSOMME kvinder kan være en ”gren” af SMVdanmark og 
stadig forblive en selvstændig forening med lokale netværk og hvor seniorerne indgår. 
 
Spørgsmål fra deltagerne til SMVdanmark: 
Egen styregruppe/ledelse – seniorer/passiver – Indflydelse, forslag til lovgivning – 
Bibeholde navnet VIRKSOMME kvinder – Implementeres i Fællesudvalg, HIF – 
Hjemmeside – Facebook – Nyhedsbrev – Kontingent – Økonomi herunder: Egne 
midler refusion af rejser, egne møder m.m. 
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c. Online, VIRKSOMME kvinder – Landsdækkende Netværk, min. 2 fys. events* 
SB og BAV: Kort om det udsendte materiale, som er de første tanker og forslag til, 
hvordan VIRKSOMME kvinder kan fortsætte på Landsplan og have Lokale Netværk 
inkl. Seniorer/ Passive, der skal fungere selvstændig og have egen økonomi.   
 
Ordet ”Online” faldt ikke i god jord. I tilfælde af at foreningen skal fortsætte på denne 
måde, så vil ordet ”Online” udgå – og navnet vil fortsat være ”VIRKSOMME kvinder”. 
 
Igen var der for og imod. Nogen mente, at det er en fordel, at strukturen ligner den, 
som er i dag, at vedtægterne nemt kan ændres. 
En af kommentarerne var, om det, at både Landsforeningen og de Lokale Netværk 
skal opkræve kontingent, virkede forkert. 
 
Det blev besluttet, at ”Forslag c” kan være en mulighed, hvis der ikke kan nås til 
enighed om måden, hvorpå VIRKSOMME kvinder kan indgå under SMVdanmark.  
Som de andre forslag, skal også dette ”Online” forslag arbejdes grundigt igennem, 
hvis det skal tages op igen. 
 
 

d. Nedlægning 
ABL: Dette er en realistisk mulighed og datoerne for dette kan være både den 
31.12.2022 eller den 31.12.2023. 
 
Grunden til de to forskellige datoer er, at foreningen den 11. november 2023 kan 
fejre 60 års jubilæum. Spørgsmålet er, om det er værd at vente på, når der er så 
mange, der ikke viser engagement i foreningen. 
 
Landsstyregruppen har taget denne mulighed med, da der er enighed om, at der ikke 
er megen opbakning til arbejdet i Landsforeningen. Det er svært at få medlemmerne 
- aktive som seniorer - til at deltage til de faglige events og organisatoriske møder. 
 
Også Netværks lederne meddelte, at der ikke er megen feedback fra medlemmerne, 
når lederne har kontaktet dem.  
LHH fortalte om Sydvestjyllands udmeldinger, og at hun intet kunne gøre. De var fast 
besluttet på at udmelde sig. 
 
 
BMS fortalte, at hun havde sendt ud til medlemmerne, om de ville sende deres 
mening til hende om de fire forslag. Kun 3 svar havde hun modtaget. 
 
 
BAV har spurgt i det Lokale Netværk, om der var interesse i at holde møder om 
søndagen, da der er flere medlemmer, der har forretninger, og ikke kan deltage i 
hverdagene og heller ikke om lørdagen. Det faldt IKKE i god jord. 
 
Frustration både i de Lokale Netværk og i Landsstyregruppen. 
 
 
*Bilagene til punkt 6 a,b,c se på Klubmodul, Log ind menu:  
VK WEB/ VK DOKUMENTER/ VK LF ÅRLIGT – Udvidet Landsstyreguppemøde: 
Link https://virksommekvinder.klub-modul.dk/vk-landsforening-aarligt  
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Yderligere kommentarer 
• Det er vigtigt, at hvis vi vil denne forening, så er det nødvendigt med flere 

medlemmer. De eneste, der kan få flere medlemmer, er de aktive. 
• Der efterlyses faglige events, og når der så er et, så kommer der ingen! 
• Uanset, hvor eventen afholdes, så er der ikke mange tilmeldinger. 
• Faste udgifter til bl.a. Hjemmeside og Klubmodul er den samme uanset 

medlemstal. 
• Vigtigt at medlemmer ser på både Hjemmeside og Klubmodul. 
• Vigtigt at medlemmer deler den åbne Facebook side og ikke den lukkede gruppe. 
• Der tales pt. meget om ”Rene kvindenetværker”, det er vi - det må vi kunne sælge 

foreningen på. 
 
 

7. Eventuelt  
Mødet er af stor betydning for fremtiden, og det videre arbejde inden Landsgeneral-
forsamlingen i september 2022. Landsstyregruppen håber, at der fra hver Lokale 
Netværksgruppe deltager min. 1 gerne 2 personer til Landsgeneralforsamlingen.  
Ligeledes at andre interesserede VIRKSOMME kvinder deltager i dialogen på mødet. 
 
 
Generalforsamling tirsdag den 13. september 2022. 
Sted endnu ikke besluttet – forslag pt. på Fyn: 

• Nyborg Strand, nej. 
• IDA’s lokaler/ Grand Hotel/ H.C. Andersen Hotel – Odense 
• Odin Havnepark, Lumbyvej 17F, Odense 

 
 
Spørgsmål om medlemsliste 
BMS: ”Hvorfor har alle medlemmer ikke adgang til medlems-kartoteket”? 
 
SB:    Pga. tolkning af GDPR-regler i 2018, mente man at det ikke skulle være muligt at se 
alle medlemmer som tidligere.  
Alle deltagere mente ikke, at der skulle være noget i vejen for, at give tilladelse til at se de 
andre medlemmers kontaktoplysninger via Klubmodul. 
SB vil gøre det muligt og sender en meddelelse ud til medlemmerne: Find Vk-medlem. 
 
*Vejledning til ovenstående, se på Klubmodul, Log ind menu:  
VK WEB/ VK DOKUMENTER/ VK LF ÅRLIGT – Udvidet Landsstyregruppemøde:  
Link https://virksommekvinder.klub-modul.dk/vk-landsforening-aarligt  
 
 
”Inspirationsdag for ekstraordinære kvinder” 
JMN viste udkast til invitation til Sophiendal Slotshotel. 
Også omtalt under Punkt 3. 
 
 
 

Referent 
Birgitte Viereck  


