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VIRKSOMME kvinders Landsgeneralforsamling 
Tirsdag den 13. september 2022 kl. 13.00 

 
Odin Havnepark, MØDECENTER FABRIKKEN,  

Lumbyvej 17F, 5000 Odense C 
 
 

Referat  
Dagsorden iflg. vedtægterne af 2021 
 
1 . Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 

 
Valgt blev:   Dirigent Ane Buch 

           Referent Birgitte Viereck 

           Stemmetæller Vibeke Broman og Elsebeth Dige 

 
Ane Buch oplyste, at Landsgeneralforsamlingen var lovlig varslet i henhold til 
vedtægterne samt at den var beslutningsdygtig. 
Det foreslås at Punkt 4 og 5 behandles samtidig. 
De tilstedeværende var indforstået med dette. 

 
2 . Landslederens beretning samt orientering om planer for det kommende år.  

 
Landsleder Anette Berg Laursen startede med at fortælle i beretningen i 2021, at i 2022 vil 
Landsstyregruppen tage udgangspunkt i fire spørgsmål: 
Hvordan kan vi gøre det bedre for vore medlemmer? – Hvad kan vi tilbyde nye 
medlemmer? – Hvad vil vi være kendt for? – Hvordan kan vi gøre os synlige?  
Samtidig vil vi arrangerer 2-3 landsdækkende events. 
Udover dette har Susan Baerens formået at gøre os synlige på SOME med opslag samt 
andet relevant for netværket. 
 
Landslederen Anette Berg Laursen fortalte videre om de forskellige events på landsplan, der 
er afholdt i løbet af året. Det er bl.a. netværket Sydjylland, der startede ud med turen til 
Sprogø i november, ligeledes i november afholdt landsforeningen i samarbejde med IDA 
Selvstændige en inspirationsdag i Odense. Netværket København afholdt en 2-dages 
landskonference i København. I maj afholdt landsforeningen igen i samarbejde med IDA 
Selvstændige samt formanden for ErhvervsKvinder Østjylland ”Ekstraordinær” dag på 
Sofiendahl Gods ved Skanderborg også her med gode foredragsholdere. 
Det har været fire fantastiske events, hvor alle medlemmer havde mulighed for at deltage. 
Landsstyregruppen må dog sande at til eventen i Odense, var der meget få deltagere. 
Derimod var der over 30 deltager på Sofiendahl Gods ved Skanderborg. Disse to 
invitationer var åbne for alle. 
 
Udover de to events samt den årlige generalforsamling Landsstyregruppen har stået for, 
har Landsstyregruppen holdt møder ca. 1 gang om måneden og arbejdet for, at foreningen i 
fremtiden vil eksistere. Efter det Udvidede Landsstyregruppemøde i marts, hvor det blev 
besluttet, at Landsstyregruppen skulle arbejde med en mulighed for et endnu tættere 
samarbejde med SMVdanmark - en mulighed for at VIRKSOMME kvinder bliver en del af 
SMVdanmark. Dette tages op under punkt 4 i dag. 
Beslutningen på det Udvidede Landsstyregruppemøde har resulteret i en del møder og 
skriftlig kommunikation med sekretariatschef Rikke Lilienthal og chefkonsulent Katja Elberg. 
Et konstruktivt samarbejde om at skabe et nyt fundament for VIRKSOMME kvinder vi 
SMVdk. 
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Landsstyregruppens medlem Juliane Marie Neiiendam sidder i bestyrelsen i Kvinderådet; 
Juliane blev valgt i marts for 2 år – og Dorthe Hansen deltog for at stemme på hende. 
 
Medlem Ann H. Frederiksen sidder i Uddannelsesnetværket i SMVdanmark. 
Juliane og Ann samt Vibeke Broman er med i Fællesudvalget, hvor der udveksles erfaringer 
samt i fællesskab sendt brev til både beskæftigelsesministeren og skatteministeren. 
 
Landslederen Anette Berg Laursen har deltaget i 4 møder i HIF (Håndværk og 
industriforening), hvor der på sidste møde blev drøftet de stigende EL- og varmepriser. 
Deltaget i HIF Midtjyllands generalforsamling. 
Deltaget i Årsmødet for formænd i SMVdanmark samt online i repræsentantskabsmøde også 
i SMVdanmark. 
Været til møde med Iværksætter Founder direktør Julia Maja Nielsen JM Advisory i 
København. Julia Maja Nielsen gav sit bud på, hvad hun vil have ud af at melde sig ind i et 
netværk som VIRKSOMME kvinder. 
 
Alt dette er energi givende – og så er der det – der ikke er det…… 
To lokale netværk nedlagde sig selv, det er Sydvestjylland samt Herning og Omegn. 
Landsstyregruppen opdagede det ved at flere og flere af medlemmerne meldte sig ud sidst i 
2021. Kommunikationen mellem netværksgrupperne til Landsstyregruppen var ingen.  
Det skuffede Landsstyregruppen at de lokale netværk ikke overholdt foreningens 
vedtægter. 
Nordjylland har her inden Landsgeneralforsamlingen meddelt, at de nedlægger 
netværksgruppen i år. Der er meget få medlemmer – 1 aktiv og 10 seniorer. 
 
Gode samarbejdspartnere skal nævnes og takkes: Kvinderådet, Fællesudvalget, Pension for 
Selvstændige, Varelotteriet, HIFdanmark, SMVdanmark og IDA Selvstændige. 
 
Lokale netværker er et fundament i foreningen – og der er ikke tvivl om, at der er rigtig 
gode og inspirerende events ude i de lokale netværksgrupper. 
 
Medlemstallet er dalende, det er dog positivt, at der har været 8 indmeldelser i året, der er 
gået. 
 
Ønsket for fremtiden er - at VIRKSOMME kvinder må vokse, at der stadig vil være den 
mulighed for kvindelige iværksættere for at netværke – og at kvinder stadig kan være med 
til at arbejde for bedre forhold for selvstændige kvinder. 
 
Landsstyregruppen består af seks medlemmer og opgaverne er uddelegeret, så alle udfører 
forskellige opgaver – samtidig med et tæt samarbejde. 
 
Landsleder Anette Berg Laursen afsluttede beretningen med at takke forskellige personer, 
der har udført opgaver for foreningen. Tak til: 
Medlemmer af foreningen er Vibeke Broman – Anne H. Frederiksen – Bente Svensen – Laila 
Haarhr – Ane Buch samt Rikke Lilienthal fra SMVdanmark. Tak til alle der er mødt op. 
 
Kommentarer til beretningen: 
Tak for en god beretning og tak for et stort og fantastisk arbejde til Landsleder Anette Berg 
Laursen – også et tak til alle landsstyregruppemedlemmerne. 
 
For to år siden – hed det corona, det har været en svær tid efterfølgende, meget har haft 
svært ved at komme i gang igen.  
Arbejdet gennem mange år har båret frugt, der har været held med ændringer i 
lovgivningen, vi har opnået noget. 
 
Beretningen blev godkendt. 
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3 . Aflæggelse og godkendelse af regnskab 2021 samt orientering om budget for det 
kommende år (Regnskab mailes til medlemmer 8 dage før). 
 
Pia Andersen gennemgik regnskabet og kommenterede: 
Side 12 - Færre medlemmer, mindre indtægt. Ekstern revision spares, hjemmesiden 
opsagt. 
Egenkapital 31.12.2021 kr. 23.628. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Pia Andersen oplyste at domænet DHK doneres til Danske Hospitals Klovne.  
 
Budget blev gennemgået – og skal ikke godkendes. 
 
Bente Svendsen har optalt varebeholdningen – og den er stor, køb endelig noget med 
hjem. 
Marion Pedersen: I henhold til vedtægter kan ekstern revisor ikke undgås før efter en 
vedtægtsændring. 
Dette tog Landsstyregruppen til efterretning og vil finde en ekstern revisor, der ikke er så 
dyr som den tidligere eksterne revisor. 
Elsebeth Dige har fuld tillid til Landsstyregruppen. 
 
Punkt 4 og 5 behandles under et – blev vedtaget under Punkt 1. 

4 . Behandling af forslag fra Landsstyregruppen om organisationsændringer for 
VIRKSOMME kvinder.  

5 . Behandling af indkomne forslag. Indsendes pr. mail til Landslederen senest 14 
dage før. Alle forslag mailes til medlemmerne 8 dage før.  
 
Præsentation af grundlaget for forslaget til nedlæggelse af VIRKSOMME kvinder for at 
kunne arbejde videre med en fremtid under SMVdanmark. 
 
Landsleder Anette Berg Laursen gennemgik grundlaget for Landsstyregruppens 
grundlag, der var udsendt den 01.09.2022.  
De grundlæggende værdier siden 1963 vil være en del af fremtiden. 
Det blev tydeliggjort, at et JA til nedlæggelse af VIRKSOMME kvinder d.d., ikke er en 
endelig nedlæggelse, da der skal to på efterfølgende generalforsamlinger med et JA 
begge gange, for at foreningen nedlægges endeligt. Ønsket om et JA til nedlæggelse er, 
at Landsstyregruppen gerne vil arbejde på at få en detaljeret aftale med SMVdanmark, 
så foreningen kan fortsætte under SMVdanmark. 
 
Det allerede udarbejdede grundlag er ikke endeligt – og derfor er det vigtigt, at I alle 
kommer med input til det endelig grundlag, så Landsstyregruppen på næste 
generalforsamling kan fremlægge den endelige model for, hvordan VIRKSOMME kvinder 
kan blive en del af SMVdanmark. 
 
Er foreningen nedlagt – og et nyt netværk opstår under SMVdanmark – skal hvert 
medlem melde sig ind i SMVdanmark – det skal gøres helt klart. Det er ikke lovligt at 
”flytte en hel forening/ medlemmer” over i et andet netværk. 
 
Nogle eksempler: 
 
Nyt navn med undertekst: VIRKSOMME kvinder 

Netværk for selvstændige kvinder i SMVdanmark 
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Kontingentet er anderledes end det er i dag, og det skal være klart og tydeligt, så ingen 
er i tvivl om, hvilket kontingent der skal betales. Jo flere medarbejdere, jo højere 
kontingent, i eksisterende grundlag står en overgangsperiode på 3 år. Det kan blive 
anderledes i den endelige aftale. 
 
Rikke Lilienthal SMVdanmark præsenterede herefter SMVdk’s oplæg. 
Hvorfor vil SMVdanmark foreningen VIRKSOMME kvinder? 
Samarbejdet har eksisteret i rigtig mange år – og har været meget tæt, og det kan 
blive stærkere. Der er mange kvindelige netværk – googlet ca. 10, VIRKSOMME kvinder 
kendetegner sig ved at være interesseret i lovgivning – politiske resultater, det gør 
andre kvinde netværk ikke. 
SMVdanmark er ikke god til at netværke i lokalområder, dette kan vi gøre bedre 
sammen. 
VIRKSOMME kvinder bliver et netværk under ”Branchefællesskab og netværk. 
Der vil fortsat være en Landsstyregruppe – med valgte styregruppemedlemmer og 
afholdelse af årsmøde/generalforsamling. 
 
Kommentarer og spørgsmål fra deltagerne:  
Vibeke Broman: Det er vigtigt, at gøre klart, at for at blev medlem, skal man indmelde 
sig hos SMVdanmark. 
Jeg går ind for det. Der skal arbejdes med, at de i Landsstyregruppen kan få refusion 
for kørsel og diæter. 
Rikke Lilienthal: Ikke alt er skrevet i detaljer endnu. 
Anette Berg Laursen: Overordnet fundament indtil videre. 
 
Lotte Warner: Hvor få skal melde sig ind? 
Rikke Lilienthal: Vi vil gerne have et kvinde-netværk. Der er ikke sat tal på pt. 
Juliane M. Neiiendam: SMVdanmark vil gerne have foreningens værdier. Via 
brancheforening er der allerede ca. 10 medlemmer. 
Anette Berg Laursen: Allerede medlemmer og alle andre skal have besked om 
indmeldelse. Hvis vi ikke gør noget, vil foreningen ikke overleve. 
 
Susan Baerens: Digital indmeldelse i dag, spørgers der ikke til adressen, hvorfor? 
Rikke Lilienthal: Det er virksomheden, der melder sig ind – ikke personen, CVR nr. viser 
adressen. 
 
Lis Jensen: Hvor mange unge medlemmer – hvor mange falder fra? 
Mener dog ikke, det er berøringsangst for EDB.  
Tænker at medlemmer bare siger: ”Så var det - det” – og ikke melder sig ind! 
Vibe Harboe Christensen: Jeg er ung, ældre kan have berøringsangst for EDB – Vil 
gerne hjælpe. 
 
Ann H. Frederiksen: Send mail med vejledning ud til medlemmer, der ønsker at melde 
sig ind. Juridisk bindende aftale. 
 
Elsebeth Dige: Direktør Jacob Brandt, SMVdanmark er fantastisk. Os lokale skal fortælle 
det positive i at være med i SMVdanmark. 
 
Susan Baerens: Send brev ud med link – så man melder sig ind. 
 
Laila Haahr: Hvad gør dem, der ikke har et CVR nr.? 
 
Marion Pedersen: Det eneste vi ikke har i dag er branchefællesskab. Mange er medlem 
af egen brancheforening. 
 
Lenna Nielsen: Vil det være billigere, hvis man er medlem af en brancheforening? 
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Rikke Lilienthal: Det vil være noget lavere. Et ekstra kvinde netværk. 
Marion Pedersen: Tror der vil blive mange seniorer, med det lavere kontingent. 
 
Anette Berg Laursen: Vi får muligheden for flere medlemmer. Vi skal ikke bygge på 
seniorer – men på deres erfaring. Få foreningen til at sprudle. Mere tid til events og 
gøre os mere synlige. 
 
Vibeke Broman: SMVdk vil stå for alt det administrative. 
 
Susan Strobel: Der vil være mulighed for flere events. 
 
Juliane Marie Neiiendam: Der kan være både for og imod, og det er forståeligt, at 
nogen har det svært med det. Det bliver ved med at være et kvindenetværk. 
På landsplan vil SMVdk overtage de administrative opgaver. Der vil være hjælp til 
rekruttering af nye medlemmer. Pt. er der 18t medlemmer, hvoraf mange er kvinder. 
VK’s økonomi er ikke god, hvert år taber foreningen penge – der vil max gå 3 år inden 
foreningen lukker – en langsom død. 
Der vil fremover være en trækningsret fra SMVdk på 250 kr. pr. medlem pr. år.  
De lokale netværk beholder deres indestående pr. 31.12.2022 på egen konto, de styrer 
selv deres konto og har deres eget CVR nr. Netværket holdes i live. 
 
Karin Weng Nielsen: Kontingentet vil for 5-9 medarbejdere være godt 4t kr.? 
Rikke Lilienthal: Fremover er det ikke et personligt medlemskab, men et 
firmamedlemsskab, derfor er kontingentet efter antal medarbejdere. 
Anette Berg Laursen: Kontingentet vil stige gradvist. Der er ikke medlemsgrundlag for 
at vi kan blive ved. Jeg har ikke evnerne til at blive ved, der skal nok nyt blod til. 
 
Susan Strobel: Det er dyrere at være medlem af Dansk Detail. 
 
København og Omegns Lokale Netværksleder Bente Svendsen  
ændrede det indsendte forslag til, at der i stedet for skulle stemmes om, at processen 
med nedlæggelse af foreningen først skulle ske til maj 2023.  
Begrundelse var, at de fire i bestyrelsen havde forstået det fremsendte fra 
Landsstyregruppen forskelligt. De havde ikke nået at holde et medlemsmøde, så de 
mente ikke, at medlemmerne var blevet orienteret grundigt nok.  
Udover det var der kommentarer om økonomien, at trækningsretten på de 20t til 
Landsforeningen var lavt. At udgifterne i lokalafdelingerne er små – og SMVdk vil 
modtage mange bonner på mindre beløb, og det vil være besværligt for begge parter, 
vil SMVdk det? 
 
Marion Pedersen: Økonomisk vil SMVdk tjene på at foreningens medlemmer, når de 
bliver direkte medlemmer i stedet for via VIRKSOMME kvinder. SMVdk vil få ca. 150t 
mere ud af det fremover end i dag. Foreningen vil ikke få plads i hverken Kvinderådet 
eller HIF. 
 
Kommentarer til København og Omegn 
Anette Berg Laursen: Der er stor forståelse for, at medlemmerne kan være frustrerede. 
Som tidligere nævnt er det udsendte ikke en endegyldig aftale. Der er aftalt en 
trækningsret på 250 kr. pr. medlem pr. år, og det kan de lokale netværk sende udgifter 
ind på og få betalt. De 20t kr. til Landsforeningen kan også stadig forhandles. 
 
Juliane Marie Neiiendam: Positivt hvis beslutning for seniorer kan vente til 1. maj 2023. 
Nedlægges foreningen i dag – arbejdes der videre med rammerne for at høre under 
SMVdk. Først på den ekstraordinære generalforsamling den 8.11.2022 besluttes om 
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endelig nedlæggelse af foreningen. Udlæg til forskelligt i netværket, vil foregå som i 
dag, bonnerne skal sendes til SMVdk i stedet for til den lokale netværkskasserer. 
 
Ann H. Frederiksen: Stadig en foreløbig aftale, beløbet på 20t kan evt. forhøjes. 
Foreningens historie fra start i 1963 skal med i data om VIRKSOMME kvinder. 
Logoet er vigtigt… kvinden er symbolet og kendetegnet for VIRKSOMME kvinder siden 
2007. Der er symbolik i måden hvorpå hun står med armene i siden, det ligner et øje – 
vi ser alt. Den røde farve er oprindelig cola-farven rød, den er ikke helt sådan i dag. 
Det er vigtigt, at I ALLE kommer med jeres input både i dag og i nærmeste fremtid. 
 
Rikke Lilienthal svarede: Logoet – kvinden skal stadig være der. 
 
Marion Pedersen: Pengene er vores – ifølge vedtægterne tilfalder indestående SMVdk, 
hvis foreningen nedlægges. Vi er fire i bestyrelsen, der er vant til at læse lovgivning, og 
vi har forstået det udsendte forskelligt, vi er ikke klar, og udsæt afgørelsen til maj 
2023. 
Der skal en bedre forklaring ud til medlemmerne. Hvorfor skal de andre brancher melde 
sig ind hos os, der er få ægtefælder i firmaerne i dag. 
 
Rikke Lilienthal: I henhold til vedtægterne må det tages op og sikres i rammeaftalen, at 
indestående midler pr. 31.12.2022 fortsat er på de lokale netværks egen konto. 
Landsforeningens indestående midler øremærkes til VIRKSOMME kvinder. Det er en 
anden situation, hvis foreningen nedlægges endeligt og ikke fortsætter under SMVdk. 
 
Anette Berg Laursen: Der er medlemmer i VIRKSOMME kvinder, der har eget firma, vi 
er ikke kun medarbejdende ægtefæller. 
 
Susan Baerens: Både de 250 kr. pr. medlem pr. år samt beløbet til Landsforeningen 
skal som minimum indeksreguleres. Beløbet til Landsforeningen kan evt. blive reguleret 
i forhold til medlemsantal. 
 
Birgitte Viereck: SMVdk skal ligesom vores egen forening have beløb til udgifter, så som 
hjemmeside, administrationsomkostninger m.m., så de 150t, der tidligere er nævnt, 
som et overskud i SMVdk, dækker bl.a. de udgifter foreningen selv har haft tidligere. 
 
Elsebeth Dige: Det er fremtiden, et JA. 
 
Lis Jensen: Forstår jeg rigtigt, så ønsker Landsstyregruppen, at der siges JA til en 
nedlæggelse af foreningen. 
 
Landsstyregruppen: JA 
 
Efter de to oplæg, og begrundelsen for det nye forslag fra København og Omegn, om at 
udskyde beslutningen til generalforsamlingen til maj 2023, undersøgte dirigent Ane 
Buch, hvordan Landsstyregruppen skulle forholde sig til afholdelse af afstemningen om 
udsættelse af beslutningen til maj 2023. Det skulle alene bero på Landsstyregruppens 
vurdering. 
Landsstyregruppen vurderede, at det ikke ville give mening med en udsættelse af 
afstemningen til maj 2023, og at både oplysninger via det udsendte materiale og 
fremlæggelserne d.d. var tilstrækkeligt grundlag til at deltagerne kunne foretage 
valget. 
 
17 stemmeberettigede.  
2/3’s flertal skal der til for at forslaget går igennem – minimum 12 JA-stemmer. 
Afstemning: JA  – til nedlæggelse af foreningen VIRKSOMME kvinder. 
                  NEJ – til nedlæggelse af foreningen VIRKSOMME kvinder. 
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Afstemningen blev: 15 – JA, 1 – NEJ, 1 – BLANK 
 
Første afstemning om ”Nedlæggelse af foreningen VIRKSOMME kvinder” er vedtaget. 
 
Vedtages nedlæggelse af foreningen på den ekstraordinære generalforsamling d. 
08.11.2022, skal der tages højde for, at der i vedtægterne står, at nedlægges 
foreningen tilfalder indestående SMVdk. I aftalen skal præciseres, at beløbet er til 
rådighed for landsforeningen samt at de lokale afdelinger beholder deres indestående. 
 

6 . Valg af Landsleder. 
Landsleder: Anette Berg Laursen blev valgt for 2 år. 
 

7 . Valg af intern revisor. 
Interne revisorer: Ann H. Frederiksen og Laila Haahr blev valgt for 1 år. 
 

8 . Fastsættelse af:  
a. Kontingent.  

Uændret, dog skal det indeksreguleres. 
b. Vederlag til Landsleder og Landskasserer. 

Dorthe Hansen foreslog vederlag til hver på 16t kr. 
Dette blev vedtaget. 

 
9 . Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling.  

Grundet afstemning under punkt 4 og 5 blev det besluttet at afholde ekstraordinær 
generalforsamling tirsdag den 8. november 2022, sted oplyses senere. 
Dato for generalforsamling i 2023 blev fastsat til den 14. september 2023. 
 

10 . Eventuelt. 
Alle sagde JA til, at billeder bliver lagt ud offentligt. 
Anette Berg Laursen ønskede Vibeke Broman tillykke med 50 års jubilæet i år. 
Ønskede Laila Haahr tillykke med 70 års dagen den 20.09.2023. 
Tak til dirigenten Ane Buch og Rikke Lilienthal. 
 
Ane Buch takkede for god ro og orden og for i dag. 

 

Referatet er gennemlæst og godkendt i september 2022 af: 
 
Referent  Dirigent 

   Birgitte A. Viereck            
Birgitte Viereck  Ane Buch 
 
 
Bilag til generalforsamlingen VIRKSOMME kvinder finder du på hjemmesiden:  
https://virksommekvinder.klub-modul.dk/vk-landsforening-aarligt  

• Landsleder Anette Berg Laursens beretning. 
• Pia Andersen – Regnskab 2021og Budget 2021-2022. 
• Baggrund og oplæg for nedlæggelse af VIRKSOMME kvinder – Landsleder Anette Berg Laursen. 
• Oplæg for at VIRKSOMME kvinder bliver en del af SMVdanmark – Sekretariatschef Rikke Lilienthal. 
• København og Omegns forslag om fortsættelse af foreningen og begrundelse for udsættelse af afstemning, 

der blev ændret til et forslag om udsættelse til maj 2023 - Lokalnetværksleder Bente Svendsen. 
• Dette referat. 


