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VIRKSOMME kvinders Ekstraordinære 
Landsgeneralforsamling 

Tirsdag den 8. november 2022 kl. 14.00 
 

Odin Havnepark, MØDECENTER FABRIKKEN,  
Lumbyvej 17F, 5000 Odense C 

 
Referat 
iflg. vedtægterne af 2021, § 17: 
§ 17. Landsforeningens opløsning  
Opløsning af Landsforeningen kræver vedtagelse af et forslag herom med mindst 2/3 flertal af de på den 
pågældende Landsgeneralforsamling tilstedeværende medlemmer, og opløsning kan kun ske ved sådan 
vedtagelse på to på hinanden følgende Landsgeneralforsamlinger. Ved en ophævelse af Landsforeningen 

tilfalder den eventuelle formue SMVdanmark. 

Læs også: https://virksommekvinder.klub-
modul.dk/cms/Clubvirksommekvinder/ClubImages/1000_Vedt%C3%A6gter/2021-09_Vk-Vedtaegter-2021_final.pdf  

 
Landsleder Anette Berg Laursen (ABL) bød velkommen til de fremmødte – pointerede at på 
fredag den 11. november 2022 fylder Foreningen VIRKSOMME kvinder 59 år, og at en ny æra 
for foreningen forhåbentlig er på vej.  
Anette Berg Laursen foreslog Ane Buch til dirigent. 
 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 
Ane Buch (AB) blev enstemmigt valgt til dirigent, 
AB tog over og valgt blev: 
Referent Birgitte Viereck  
Stemmetæller Vibeke Broman og Elsebeth Dige 
 
Antal stemmeberettiget 16 medlemmer, hvilket kræver 11 ”JA” for at gennemføre en 
nedlukning af foreningen. 
Udover de 16 stemmeberettigede, deltog 3 seniorer. 
 
AB konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovlig indvarslet og 
materiale for beslutningen i dag var udsendt rettidigt. 
 

I forbindelse med landsstyregruppens forslag på den ordinære generalforsamling den 13. 
september 2022 om at nedlægge foreningen VIRKSOMME kvinder og efterfølgende integrere 
foreningens værdier under SMVdanmark, skal følgende punkter behandles for anden gang: 

 
2. Præsentation - og behandling af forslag fra Landsstyregruppen og SMVdanmark 

om den fremtidige netværksgruppe VIRKSOMME kvinder – netværk for 
selvstændige kvinder i SMVdanmark  
- herunder præsentation af – og dialog om de nye rammer 
- plan for orientering på landsplan og ude i de enkelte lokale netværk 
- medlems registrering / overgang  
 
ABL gav en præsentation på PowerPoint (se vedhæftede fil) – omhandlende 
Landsstyregruppens grundlag for en fremtid for VIRKSOMME kvinder. 
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Hovedpunkterne var: 
• Dagsorden 

• Hvorfor – Vk’s værdier 

• Hvorfor – Manglende medlemmer 

• Hvad bliver forskellen – for Vk? 

• Hvad bliver forskellen – for driften? 

• Hvad skal der ske i dag – Afstemning? 

• Hvad betyder det – for vores lokale netværk? 

• Hvad betyder det for mig – som Aktiv? 

• Hvad betyder det for mig – som Senior? 

• Hvad betyder det – for Landsforeningen? 

• Det vil jeg glæde mig til 

• Hvad kommer der til at ske – ved NEJ? 

• Hvad kommer der til at ske – ved JA? 

 
Under gennemgang af præsentationen – pointerede ABL blandt andet, at det er 
vigtigt med tryghed og at: 
 
Det vil være muligt for de lokale netværk, at de selv kan bestemme, om seniorer 
skal have stemmeret lokalt. 
 
Der vil være trækningsret på kr. 250 pr. år pr. medlem for både Aktive og Seniorer, 
beløbet kan anvendes af det lokale netværk medlemmet er tilknyttet. 
 
Alle, der er eller har ændret deres medlemskab til Senior hos Vk senest den 
15.12.2022, har mulighed for indtil den 1.05.2023 at betale 
kontingentopkrævningen. Kontingentopkrævningen forventes udsendt af SMVdk i 
januar 2023. Alle medlemmer opfordres til at give den nye struktur en chance og 
indmelde sig det første år. 
 
Input til Rammeaftalen på denne generalforsamling – kan stadig tages med, så har 
I nogen input, så fortæl dem nu. 
 
Medlemmer – Aktive bliver automatisk tilknyttet det nærmeste lokale netværk i 
forhold til virksomheden. Ønskes tilknytning til andet netværk, er det også en 
mulighed, det skal bare oplyses. 
Medlemmer – Seniorer skal oplyse, hvilket lokalt netværk de ønsker at være 
tilknyttet. 
 
Kontingentsatsen er fra start for alle den laveste sats. På en periode over tre år vil 
kontingentsatsen stige for firmaer med 5 ansatte og derover, til satsen er på niveau 
med andre medlemmer af SMVdk. Kontingentsatsen afhænger af antal ansatte. 
 
Kontingentet er fuldt fradragsberettiget med den nye struktur. 
 

Efter ABL’s præsentation supplerede Rikke Lilienthal fra SMVdanmark (SMVdk) og sagde 
blandt andet, at der vil blive tilknyttet den/de samme kontakter i SMVdk både til 
landsstyregruppen og de lokale netværksstyregrupper. 
Klubmodul og Nyhedsbrevet fortsætter foreløbig som hidtil. 
SMVdk er helt indforstået med, at der skal findes en løsning for de registrerede Seniorer 
pr. den 15.12.2022.  
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Alle Aktive medlemmers oplysninger er allerede i SMVdk systemer, samtykke erklæring, 
om det er nødvendigt undersøges. Derfor er GDPR-lovgivningen overholdt. 
Registrering hos SMVdk er firma med CVR nr. – vi finder en løsning for Seniorerne.  

 
3. Afstemning om nedlæggelse af foreningen VIRKSOMME kvinder  

Tiden var inde for en afstemning. Resultat blev 1 blank og 15 JA. 
AB konstaterede at foreningen VIRKSOMME kvinder i den tidligere form er et endt 
kapitel. 
 

4. Eventuelt. 
ABL takkede forsamlingen for opbakningen til den nye struktur for Landsnetværket 
VIRKSOMME kvinder – og huskede forsamlingen på, at den 11.11.2023 har netværket 
60 års jubilæum. 
 
Nu skal Styregruppen på arbejde – der skal arbejdes med Strategi, markedsføring, 
medlemmerne skal orienteres pr. mail om, hvad der nu skal ske. 
 
Styregruppen består af seks medlemmer – og der er brug for input til opgaver. Vibe 
Harboe Christensen og Anne Mette Bergelius tilbød at hjælpe. 
 
Andre kommentarer fra deltagerne 
1963 – Dansk Håndværks Kvinder – Medhjælpende hustru. 
1983 – Medarbejdende hustru / Medarbejdende ægtefælle. 
Der er stadig brug for arbejdet, vi har gjort og fremover vil gøre. 
Det eneste netværk, der arbejder for selvstændige og medarbejdende kvinder. 
Alle der har et Holdingselskab – kan anvende dette CVR nr. til registrering hos SMVdk. 
Der blev svaret NEJ til at SMVdk har fysiske blade. 
Jeg har været glad for at være en del af denne forening i 30 år. Jeg havde ikke været 
den jeg er i dag, min personlige udvikling er helt sikkert foreningens fortjeneste – med 
alle de kvinder, der har bakket mig op. 
 
ABL oplyste at der til foråret vil blive afholdt et Event på Sjælland – datoen vil blive 
oplyst senere, og til sidst takkede hun AB for arbejdet som dirigent. 
 
Ane Buch takkede for god ro og orden og for i dag. 
 
 
 

Referent – den 13.11.2022  Dirigent 
 

  Birgitte A. Viereck      
Birgitte Viereck  Ane Buch 

 
 
 
 
Bilag til den Ekstraordinære Generalforsamling VIRKSOMME kvinder finder du på hjemmesiden: 
https://virksommekvinder.klub-modul.dk/vk-landsforening-aarligt  

• ABL’s PowerPoint præsentation  
• Dette referat  


