


EKSTRAORDINÆR LANDSGENERALFORSAMLINGEN D. 8. NOVEMBER 2022

Dagsorden - iflg. Vedtægterne 2021: 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 

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: 

• præsentation af – og dialog om de nye rammer

• plan for orientering på landsplan og i de lokale netværk 

• hjælp til medlems registrering / overgang 

3. Afstemning om nedlæggelse af foreningen VIRKSOMME kvinder

4. Eventuelt.





HVORFOR – VK VÆRDIER?

For at:

• VIRKSOMME kvinders værdier og intention forsat skal skabe værdi for kvinder i 

selvstændige erhverv 

• Vi stadig kan mødes i lokale netværk og på landsplan 

• Vi kan erfaringsudveksle og blive inspireret af - og med hinanden

• Vi får et nyt brand, hvor vi bliver en del af en større helhed 

• Det bliver nemmere at fortælle: Hvem vi er og hvad vi gør af forskel for 

medlemmer og deres virksomheder 

• Få et professionelt back up, der tager sig af administrationen og overlader de 

gode opgaver til os med at skabe arrangementer og events. 



HVORFOR – MANGLENDE MEDLEMMER? 

Fakta er at VIRKSOMME kvinder i dag har: 

• 74 aktive medlemmer med en gennemsnitsalder på 59,5 år 

• 57 seniormedlemmer med en gennemsnitsalder på 74,8 år

• Samlet set er vores gennemsnits alder dermed 65 år. 



HVAD BLIVER FORSKELLEN - FOR VK?

Den store forskel bliver: 

• at vi vælger at gå fra at være en selvstændig forening til 

at være et netværk under SMVdanmark. 



HVAD BLIVER FORSKELLEN - FOR DRIFTEN?

• Vi får en professionel back up i SMVdanmark, til eks. profilering, drift af SOME, 

udsendelse af nyhedsbreve, invitationer, sparring til den daglige drift af de lokale 

– og det landsdækkende netværk

• SMVdanmark har potentielle kvinder i hele landet til at gøre os selskab i 

VIRKSOMME kvinder

• En forenkling af vores organisation med mere tid til at igangsætte spændende 

møder og aktiviteter.



HVAD SKAL DER SKE I DAG - AFSTEMNING?

Baggrund: 

På landsgeneralforsamlingen den 13. september stemte et flertal for en nedlæggelse 

af foreningen VIRKSOMME kvinder. En nødvendighed for at vi kan arbejde videre 

med at få  vores netværks grundlæggende værdier og intentioner under 

SMVdanmark.  

• En nedlæggelse af foreningen kræver 2 på hinanden følgende afstemninger.

• I dag står vi ved næste milepæl. 

Vi skal igen stemme om nedlæggelse af foreningen VIRKSOMME kvinder. 



HVAD KOMMER DER TIL AT SKE – VED NEJ?

Hvis det bliver et nej:

VIRKSOMME kvinder kan  kun fortsætte en meget kort periode pga.:

• Få medlemmer og der kommer ikke nye til

• Økonomi 

• Manglende frivillige til at drive foreningen.



HVAD KOMMER DER TIL AT SKE – VED JA?

Hvis det bliver et ja: 

• Fremlægges rammeaftalen til VK’s integrering i 

SMVdanmark til dialog og accept. 

• Pr. 01.01.2023 vil vi både lokalt og på landsplan derfor være: 

VIRKSOMME kvinder – netværk for selvstændige kvinder under SMVdanmark



HVAD BETYDER DET - FOR VORES LOKALE NETVÆRK?

• Det lokale Vk-netværk vil forsat eksistere og have en stor betydning for fremtidens 

Vk-netværk under SMVdanmark

• Der vil fortsat være et årsmøde, valgt netværksleder og lokal styregruppe

• Styregruppen sætter dagsordenen for, hvad der skal ske lokalt

• De Lokale Vk-netværk beholder indestående midler pr. 31.12.2022 på egen konto. 

Når de lokale midler er opbrugt, har det lokale Vk-netværk selv ansvar for at lukke 

CVR-nummer og bankkonto.

• Der er en trækningsret hos SMVdanmark på op til kr. 250 pr. lokalt 

netværksmedlem pr. år, uanset om medlemmet er aktiv eller senior (pr. dec. 2022) 

• Trækningsretten gælder for faglige aktiviteter. Der vil i samarbejde med 

landsstyregruppen blive udarbejdet retningslinjer for, hvad de lokale midler kan 

anvendes til, så midlerne anvendes ensartet på tværs af de lokale netværk.



HVAD BETYDER DET FOR MIG - SOM AKTIV?

• SMVdanmark hjælper med / sørger for at indmelde de virksomheder, der fortsat 

ønsker medlemskab af Vk-netværket i 2023. Du vil samtidig blive tilknyttet nærmeste 

lokale Vk-netværksgruppe - eller det netværk du ønsker

• Virksomheder, der allerede er direkte medlem af SMVdanmark, skal oplyse at de 

gerne vil være medlem af Vk-netværket (u.b.) 

Medlemskabet incl. Vk gælder for hele virksomheden, der er indmeldt. 

• Kontingentet for direkte medlemmer af SMVdanmark er afhængigt af antal ansatte. 

Der bliver dog en overgangsordning på 3 år. 

• Er din virksomhed medlem af SMVdanmark via en brancheforening, vil du i stedet 

skulle betale en tillægsydelse på 1.500 kr. excl. moms for også at være medlem af Vk. 



HVAD BETYDER DET FOR MIG - SOM SENIOR?

• SMVdanmark / Vk-landsstyregruppen hjælper med at indmelde de Seniorer, der 

fortsat ønsker medlemskab af Vk-netværket i 2023. Du vil samtidig blive tilknyttet 

nærmeste lokale Vk-netværksgruppe - eller det Vk-netværk du ønsker

• Nuværende seniormedlemmer indmelder sig i SMVdanmark senest inden den 

01.05.2023 – gerne før, så du kan fortsætte fra årets start i dit lokale Vk-netværk 

• Nuværende Aktive medlemmer, der ønsker Seniormedlemskab i SMVdanmark i 

2023, skal indberette ændring til Vk senest den 15.12.2022 og indmelde sig i 

SMVdanmark senest inden den 01.05.2023 - gerne før. 

• Kontingent for Seniormedlem af VIRKSOMME kvinder, vil være 700 kr. incl. moms. 

• Seniorer har som hidtil taleret, men ikke stemmeret ved årsmøder på landsplan. 

I de lokale Vk-netværk aftales stemmeret lokalt.



HVAD BETYDER DET - FOR LANDSFORENINGEN?

• Der vil på landsplan fortsat være Landsstyregruppe 

• Der skal hvert år afholdes et årsmøde, akkurat som i dag, hvor der vælges en 

Landsleder hvert andet år og udpeges medlemmer til landsstyregruppen samt evt. 

medlemmer til andre udvalgsposter 

• Landstyregruppen arbejder for at skabe aktiviteter på landsplan og indgår i 

samarbejde og dialog med SMVdanmark om den daglige drift 

• Landsnetværkets midler øremærkes og overdrages til SMVdanmark. 

Landsnetværket vil derudover have en trækningsret på 20 t. kr. pr. år.

• Der vil være tilknyttet en konsulent fra SMVdanmark til support for 

landsstyregruppen



DET VIL JEG GLÆDE MIG TIL

Det bliver en STOR fornøjelse, når vi i stedet for at slukke ildebrande, 

kan fokusere på: 

ü at finde på sjove aktiviteter for medlemmerne

ü at være hinandens sparringspartnere

ü at blive inspireret af de gode historier

ü at lære af de dygtige kvinder, der er en del af vores netværk 

ü at skabe bedre vilkår for selvstændige kvinder

ü at medvirke for fremtiden for alle VIRKSOMME kvinder – nuværende og kommende


