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Indkaldelse til  

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

 
Odin Havnepark, MØDECENTER FABRIKKEN,  

Lumbyvej 17F, 5000 Odense C 
 

 

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

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

 
3 . Aflæggelse og godkendelse af regnskab 2021 samt orientering om  

budget 2022. Regnskab mailes til medlemmer 8 dage før. 
 

4 . Behandling af forslag fra Landsstyregruppen om organisationsændringer 
for VIRKSOMME kvinder. Forslag mailes til medlemmerne 8 dage før. 
. 
 

5 . Behandling af indkomne forslag. Indsendes pr. mail til Landslederen 
senest 14 dage før. Alle forslag mailes til medlemmerne 8 dage før.  
. 
 

6 . Valg af Landsleder.  
 

7 . Valg af intern revisor. 
 

8 . Fastsættelse af:  
a. Kontingent.  
b. Vederlag til Landsleder og Landskasserer. 

 
9 . Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling.  

 
10 . Eventuelt. 
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Dagens program 
 
Kl. 12.00 Frokost inkl. en vand (bestilles og tilkøbes).  
Kl. 13.00  Generalforsamlingen starter.  

 Under generalforsamlingen vil der være en pause med kaffe/te og 
 kage samt frugt. 

Kl. 16.15  Inspirerende oplæg af  
 Kvinderådets Forkvinde Yildiz Akdogan fra Socialdemokratiet. 
Kl. 17.15  Afslutning af generalforsamlingen. 
  Tiderne er vejledende 

 
På gensyn til en energigivende og vigtig dag i vores netværksforening 
VIRKSOMME kvinder.  
 
På vegne af Landsstyregruppen 
Anette Laursen 

Landsleder 
 
 
Tilmelding og betaling til Landstyregruppen senest d. 05.09. 
 
Tilmelding og betaling via Lokalnetværk senest d. 29.08.* 
 
Tilmeld dig og besvar også via Klubmodul, så får du en kvittering: 
https://virksommekvinder.klub-modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=250  
Og/ eller send en mail med oplysningerne til: fiskepigen1966@gmail.com  
 
Ved tilmeldingen oplyses/ sæt kryds ved nedenstående:  
Forplejning  Beløb i kr. Kryds 
Kl. 12 Frokost inkl. 1 vand  250,00  
Kl. 13 Generalforsamlingen, inkl. kaffe/te, kage, frugt 0,00  
Allergener besvares/ oplyses  
Samkørsel hhv. afhentning ved tog station, aftales lokalt   
 
Betaling:  
*Lokalnetværket giver deres medlemmer besked om evt. lokalt tilskud 
hurtigst muligt og beløb/ difference indbetales af medlem til Lokalkasserer.  
Lokalkasserer fremsender de tilmeldte navne og overfører det fulde beløb for 
antal tilmeldte til Landskassereren før mødet - senest d. 05.09.2022.  
 
Landsmedlem tilmelder selv navn og betaler beløb til Landskasserer.  
Landsforeningens Konto nr.: 6190 0003771520  


