
 

Åbyhøj den 27.02.22 

Materiale til punkt 6 på det udvidede styregruppemøde fredag den 4. marts kl. 
13.30  

Oplæg til punkt 6, forslag A: sammenlægning/ fusion - ErhvervsKvinder  

Dialogen med ErhvervsKvinder er kommet i stand ved at formanden fra ErhvervsKvinder Østjylland rettede 
henvendelse til os i forbindelse med at hun ønskede evt. medlemskab at en anden erhvervskvinde forening, 
hvor hun kunne deltage med ligesindede.  

Anne Mette og jeg holdt et møde, hvor vi bla. diskuterede samarbejde, ensartede udfordringer i 
foreningerne samt evt. mulighed for et mere uddybende samarbejde/ fusion.  

Vi har efterfølgende aftalt at vores landskonference den 19. maj bliver i et samarbejde med 
Erhvervskvinder Østjylland, IDA-selvstændige og VK. SÅ der er allerede et konstruktivt samarbejde på tværs 
af vore foreninger.  

Landsstyregruppen har modtaget følgende fra ErhvervsKvinder i forbindelse med forslag A under punkt 6.  

1. En tilkendegivelse om interesse for et videre arbejde for en sammenlægning? 
Ja, ErhvervsKvinder er åben for en dialog om mulige setups vore foreninger imellem. 
Vi ser det dog som en forudsætning af ErhvervsKvinder bliver det fortsættende navn - og EK har selvfølgelig 
også brug for at modtage tilsvarende et fakta-blad fra Virksomme Kvinder. 

2. Herunder også et medlemskab af SMVdanmark for selvstændige/ relevante medlemmer? 
Dette medlemsskab kan være en oplagt mulighed for EK's selvstændige medlemmer. 

3. Lands og lokal ledelse, hvordan fungerer det? 
Hovedbestyrelsen består af formand og næstformand fra hver forening - 22 personer - mødes 2 gange årligt 
- et online og et fysisk møde - afholdelse går på skift mellem foreningerne. 
Derudover har vi en forretnings komite bestående af 3 bestyrelsesmedlemmer valgt af hovedbestyrlsen og 
arbejder med den strategiske udvikling inkl WEB-delen 

Fra de lokale foreninger betales der et fast beløb til Hovedbestyrelsen per medlem og et fast beløb til WEB-
udvalget - begge beløb besluttes på generalforsamling  og ligger mellem 35 og 200 kr. 

Lokalforeningerne afholder min. 4-6 bestyrelsesmøder pr. år. 

Der afholdes fælles landsmøde hvert andet år som er åbent for alle EK-medlemmer - afvikles på skift blandt 
foreningerne. 

EK har en undergruppe som hedder ErhvervsKvinder BestyrelsesKvinder, hvor medlemmer af EK kan deltage 
(dette er med i kontingentet)- her arrangeres der 1-2 konferencer hvert år med relevant foredrag/workshop 
omkring bestyrelsesarbejde. 

4. Pris for medlemskab, og hvad får medlemmerne for kontingentet? – lokalt og på landsplan 



 

Lokalforeningerne fastsætter selv det årlige honorar for de enkelte medlemmer. Det typiske kontingent er 
12-1500 kr pr år. Derudover betales der for forplejning til det månedlige møde, den udgift (ca kr 300) 
afholder medlemmet selv. Gæster kan deltage for ca 400/gang 
Hvem optages som medlemmer 
Alle erhvervsaktive kvinder optages - selvstændige, ledere, ansatte i det private eller offentlige, in between 
jobs - kvinder der ønsker at netværke og bidrage med erhvervsfaglig og personlig sparring. 

Hvor mange medlemmer har I, og hvordan fordeles de på jeres kategorier af medlemmer? 
Vi er ca 450 medlemmer på landsplan fordelt på 11 lokalforeninger. Som tidligere nævnt er der mange 
forskellige kategorier af medlemmer - vi favner bredt og ud fra devisen for inklusion og diversitet. 

Kan I se muligheden for en undergruppe som selvstændige evt. med ekstra betaling  
En undergruppe kunne være relevant såfremt der er fuldt medlemskab med lokalt kontingent.  

 

Ekstra betaling skal være hvis der er ekstra omkostninger forbundet med undergruppen - som eks. SMV 
Danmark medlemsskab - det vil blive beslutte på HB-generalforsamling om konstellationen nødvendiggør en 
ekstra betaling.  

 


