
 

 

Åbyhøj den 26.01.2022 

VIRKSOMME kvinder – flere muligheder og bedre vilkår i erhvervslivet 
Web: www.virksommekvinder.dk - Email: info@virksommekvinder.dk  

Kære VIRKSOMME kvinder 

Indkaldelse til Udvidet Landsstyregruppemøde 

Fredag den 4. marts 2022  

kl. 12.30/ 13.30 til 16.30 

Hotel Hedegaarden  
Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle 

 

Dagsorden 

1. Velkomst  
 

2. Valg af ordstyrer og referent  
 

3. Kort orientering og seneste nyt på landsplan  
 

4. Økonomi og medlemstal 
 

5. Udpegning af Landsstyregruppemedlemmer for et år ad gangen 
• En kommunikations ansvarlig 
• En Marketings ansvarlig 
• En IT-web Ansvarlig 
• En koordinator for Øst Danmark 
• En koordinator for Vest Danmark 

 
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/ samdriftes med SMVdanmark) 
c. Online, VIRKSOMME kvinder - Landsdækkende Netværk, min. 2 fysiske events 
d. Nedlægning 

Landsstyregruppen vil til dialogen udarbejde uddybende skriftlige input til de 4 forslag, 
som fremsendes ca. 6 dage inden mødet til deltagerne.  

Forslag til andre tiltag modtages gerne senest den 16. februar. Uddyb gerne i korte træk 
forslaget, så dette kan medsendes til deltagerne.   

7. Evt.  
 
Mødet er af stor betydning for fremtiden og det videre arbejde inden 
landsgeneralforsamlingen i september 2022. Landsstyregruppen håber at der fra hver 
lokal styregruppe deltager min. 1 gerne 2 personer.  
Ligeledes at andre interesserede VIRKSOMME kvinder deltager i dialogen på mødet 
 
 

På Landsstyregruppens vegne 

Anette Berg Laursen 

Landsleder  
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Tilmelding til Udvidet Landsstyregruppemøde  

Tilmelding samt betaling senest onsdag den 18. februar 2022  

 

BINDENDE TILMELDING til Landsledelsen  

Helst via Klubmodul, link:  
https://virksommekvinder.klub-
modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=246  
Log ind og valg af:  
Betalingsmåde, Madtype (allergener), Transport og Netværk. 
Afslut med tryk: ”Tilmeld her”, Betal: 0 kr.,  
og bekræftelse/ kvittering mailes til dig. 
Dermed får Landsforeningen besked om, at du er tilmeldt med dine valg og du kan se 
de øvrige deltagere ved klik på øjet.  

Og/ Eller send en mail med dine tilsvarende tilmeldings-oplysninger til:  
fiskepigen1966@gmail.com   
og gerne kopi-mail (cc) til din Lokale leder for planlægning.  

Betaling og transport aftales med din Lokale netværksleder - hurtigst muligt. 

 

Pris for deltagelse i mødet pr. person er 330,00 kr.  
som indbefatter frokost kl. 12.30 med 1 øl/ vand, eftermiddagskaffe med kage.  

BINDENDE BETALING - Oplys navn(e) og netværk. 

1. Betaling til dit Lokale netværk efter aftale om jeres evt. interne tilskud?  
og Lokal kasserer indbetaler samlet for deltagerne til Landskasserer. 

2. Betaling foretages af dig selv direkte til Landskasserer?  
Oplys dit navn og netværk. 

 
Beløbet for deltagelse indsættes på Landsforeningens konto: 
Reg.nr. 6190  Konto nr. 0003771520  
 
 

På landsstyregruppens vegne 

Anette Berg Laursen 

Landsleder  
 


