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Kære Medlemmer 

Status og information fra landsledelsen og projektstyregruppen for  

Fremtidens VIRKSOMME kvinder 

Hjemmeside 

Vi arbejder på højtryk på at få vores nye hjemmeside klar og håber at kunne præsentere den inden 

for 14 dage. Så er den ført ajour, blevet mere overskuelig og forhåbentligt mere ”lækker” med ny 

grafik, ny tekst og nyt slogan for vores forening. Der er et direkte link til facebook. Så er du ikke på 

facebook, kan du alligevel se vores opslag på hjemmesiden. Vi har entreret med Web-koncept om 

den nye opsætning, og de skal være med til at drifte siden det næste år inkl. Google ADS. 

Facebook 

Web-koncept vil også i nærmeste fremtid opdatere vores profil på Facebook, så den grafisk 

hænger sammen med hjemmesiden og oprette annonce-kampagne. 

Foldere 

Vi vil få trykt nye redigerede små foldere om, hvem vi er til udsendelse til b.la. Erhvervshuse m.fl. 

Har du en god ide til et sted, de skal sendes, så send endelig forslaget, så sender vi til dem også. De 

små foldere vil også komme ud til lokalafdelingerne til uddeling. 

Ny organisation og vedtægter 

Næste step er at implementere vores nye flade organisationsstruktur samt tilpasse vores 

vedtægter. Dette arbejde går i gang her i december og forventes færdig til drøftelse på HB-møde/ 

landsstyregruppemøde den fredag den 6. marts kl. 13.00.  Så det kan indstilles til den ordinære 

generalforsamling torsdag den 28. maj kl. 14.00.  

Arrangementer 

Vi skal have igangsat nogle arrangementer, så vi har noget at tilbyde både vores nuværende og 

nye medlemmer. Her har vi et par landsdækkende forslag på bedding i slutningen af marts samt et 

i juni eller august. Derudover har Sønderjylland lovet at arrangere en studietur, som jeg er sikker 

på, at I vil høre mere om i starten af det nye år.  

Kontingent 2020 

Kontingent opkrævninger for 2020 sendes ud her i december. I år har vi gjort det meget lettere for 

den lokale kasserer, idet kontingentet for 2020 opkræves via Klubmodul af landkassereren. Dette 

også for at Landskassereren kan indberette medlemstallet for aktive til SMVdanmark inden for 

deres deadline. De bruger datoen 31.12. som skæringsdato for det kommende års 

medlemskontingent. 

Vi håber, at I med jeres medlemskab vil støtte op om den proces, vi er midt i og være med til at 

hjælpe foreningen ind i fremtiden, så der kommer nye ind, der kan køre foreningen videre, og vi 

kan nyde det bare at være med, aktivt som passivt medlem.  

Venlig hilsen 

På landsledelsens og styregruppens vegne  

Anette Laursen 

Landsformand - email: anette@virksommekvinder.dk  
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Kort rids/ beskrivelse over hvad fremtiden bringer i VIRKSOMME kvinder: 

- Vi får en ny skarp profil, hvor vi bedre kan beskrive, hvad vi gør og kan tilbyde. 

 

- Ny hjemmeside, der gør os lækre både overfor yngre nye medlemmer og eksisterende 

medlemmer, eks. med tips om lovstof, der er vigtigt for selvstændige.  

 

- Der kommer ny Facebook profil. 

 

- Der kommer flere landsdækkende aktiviteter. 

 

- Der skal være 2 koordinatorer med fokus på fællesaktiviteter og nærvær, i og med de 

lokale netværk i vest og i øst. 

 

- Der kommer en flad struktur for organisationen, hvor der bliver fokus på de lokale 

netværks behov, som også landstyregruppen tager udgangspunkt i.  

 

- Vi nedlægger det, vi i dag kender som lokalbestyrelser. I stedet kommer der lokale 

netværks styregrupper, der holdes årsmøder hvor der udvælges koordinatorer, der står for 

opgaver i det lokale netværk. 

 

- Lokale generalforsamlinger nedlægges. I stedet skal der være årsmøder, med en dagsorden 

der har fokus på det fremadrettede, og ikke har samme stramme struktur som i dag. 

 

- Den lokale kasserer skal ikke længere udsende kontingent opkrævning, det sker fra 

landskassereren, der koordinerer med den lokale kasserer. Pengene kommer derefter ud til 

de lokale netværk i henhold til medlemsantal og type.  

 

- Fremtidigt medlemskab  

Man kan vælge mellem 2 former for aktivt medlemskab samt senior/studie medlemskab. 

 

- Medlemskab Lokalt og Landsdækkende Aktiv, som vi kender det nu.  

Kontingent 2020:  2.100 kr. inkl. medlemskab af SMVdanmark 

o Det kan være i eksisterende eller nye netværk der melder sig ind eller bliver 

etableret  

 

- Medlemskab Landsdækkende Aktiv (også en måde at støtte foreningen på).  

Kontingent 2020:  1.225 kr. inkl. medlemskab af SMVdanmark 

o med mulighed for deltagelse i de landsdækkende arrangementer, eks. 

konferencer, studieture, Christiansborgmøde, kurser og andre former for 

lands- og regionsdækkende aktiviteter 

 

- Medlemskab Lokalt og Landsdækkende for Passiv /Seniorer / Studerende.  

Kontingent 2020:     875 kr.  


