
Oplæg og ændringsforslag fra København & omegn v/ Lokalleder Bente Svendsen til  

Landsgeneralforsamling d. 13.09.2022  

 

Forslaget om hvad der skal ske med foreningen VIRKSOMME kvinder er så omfattende og de 

økonomiske konsekvenser er også så omfattende, at vi er nødt til at holde et medlemsmøde om 

dette. 

Vi kan ikke, med 4 i kbhvn. Bestyrelse, svare for medlemmernes holdning, når de ikke har den 

fulde indsigt i forslaget. 

Så derfor vil vi bede om, at man venter med afstemningen om foreningen og vores tilknytning til 

SMVdanmark til generalforsamlingen i maj 2023. 

 

Vi har afholdt 3 bestyrelsesmøder indenfor de sidste 14 dage og først på det sidste møde I 

torsdags, forstod vi alle de økonomiske konsekvenser, vi havde hver vores opfattelse, af hvad der 

skulle stemmes om,  så vi tvivler meget på, om alle medlemmer ved, hvor meget der står på spil, 

Vi mener derfor, at mødet i dag skal klæde os alle på, til at forklare alle medlemmer i den 

mellemliggende tid, hvad forslaget indebærer. 

Vi anbefaler, at der stemmen nej til at nedlægge af VK fordi: 

Når vi ikke længere er en selvstændig forening, kan vi sandsynligvis ikke længere have plads i – 

HIF, diverse håndværkerforeninger, Dansk Kvinderåd og der er sikkert flere. 

Vi betaler i øjeblikket ca. 30.000,- kr. til SMVdanmark i fremtiden skal vi betale ca. 200.000,- kr. 

heraf kan vi så søge penge, nemlig 250,-kr. pr. medlem aktiv som senior pr. år – men husk det. 

Landsstyregruppen kan også søge om penge til f.eks konferencer dog max. 20.000,- kr. år de får 

hurtigt ben at gå på. 

Det vil sige, at som minimum beholder SMVdanmark resten – ca. 180.000,-kr  så SMVdk får altså 

min. 150.000,- kr. mere end i øjeblikket. 

Samtidig står i vores vedtægter § 17 om Landsforeningens opløsning:  

   Ved en ophævelse af Landsforeningen tilfalder den eventuelle formue SMVdanmark. 

 

For kbhvn. Afd. som bl.a har sparet op til 60 års jubilæet, udgør det et beløb på ca. 174.000,- kr. 

hvad de andre afdelinger har indestående, ved jeg ikke. 

Som vi gør i kbhvn. nu – lægger arrangørerne af de enkelte events ud for de udgifter det har været 

stort som småt, fremover skal disse bonner sendes til SMVdk. og bede om refusion – de får da 

nok at bestille. 

 

Hvis landsstyregryppens forslag gennemføres – nedlægges VK for dernæst indmeldelse i SMVdk. 

– det skal hvert medlem selv gøre, idet et medlem ikke kan tvinges ind i SMVdk  – kan I huske da 

vi fik nyt klubmondul ?  

 

Så endnu en gang anbefaler Kbhvn. Bestyrelse et nej til nedlæggelse og vi fortsætter som hidtil, i 

hvert fald indtil maj næste år.  


