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2023 er et skelsættende år for VIRKSOMME kvinder 
Unge som ældre skal i dag være forandringsparate, og jeg personligt glæder mig over, at 
VIRKSOMME kvinder (Vk) nu er et Netværk i SMVdanmark, og vil arbejde på at denne forandring 
kommer både nye og nuværende medlemmer til glæde. 
 
Herunder kan I læse både Vk’s Landsleder Anette Berg Laursens nytårshilsen og håbet for en god 
fremtid med den nye struktur samt SMVdanmarks Sekretariatschef Rikke Lilientals velkomst. 
 
Kære alle VIRKSOMME kvinder 
Jeg vil ønske alle et godt og lykkebringende nytår – jeg håber at alle - trods de udfordringer vi 
har i vores samfund lige nu - ser ind i et nyt, spændende og godt år for både jeres virksomheder 
og jer selv.  
 
2023 er starten på vores nye status som netværk for kvinder i 
selvstændige erhverv i SMVdanmark.  
Den 5. januar 2023 underskrev sekretariatschef Rikke Lilienthal og 
jeg vores rammeaftale. 
Læs rammeaftalen her:  
https://virksommekvinder.klub-modul.dk/rammeaftale--kontingent  
 
Vi er nu er del af et større fællesskab, hvor vi bl.a. får nye 
ressourcer at trække på ved det administrative og arrangementer 
samt ved nye tiltag.  
 
Vi er i den grad blevet positivt modtaget af SMVdanmark. De 
glæder sig meget over, at vi er en del af SMVdanmark og ser en 
styrke i vores netværk – bl.a. fordi vi er vant til at netværke ude i 
lokalområderne.  
 
SMVdanmark ser også frem til, at vi ude i lokalområderne skaber nogle aktiviteter, som vi kan 
byde nye medlemmer til at deltage i. Det kan være medlemsaftener, hvor vi erfaringsudveksler 
f.eks. med bestemte temaer som bogføringsloven, klima/miljø, regnskab etc. eller bare bordet 
rundt med - hvad der fylder hos den enkelte. Det kan også være virksomhedsbesøg, 
fællesdeltagelse i eksterne arrangementer (noget vi i Østjylland har gjort flere gange). 
Det behøver ikke være noget stort – det vigtigste er, at vi får dyrket fællesskabet i vores 
netværk, og på den måde ”bruger” hinanden som nærmeste kollega. 
 
Derudover vil vi på landsplan igangsætte Online kaffemøder og afholde webinarer om relevante 
emner samt informere om de webinarer og kurser som afholdes for alle i SMVdanmark. Vær 
opmærksom på at dine medarbejdere også kan deltage i webinarerne og kurserne. Jeg vil derfor 
opfordre jer til løbende at se på kalenderen på klubmodul for at se muligheder for arrangementer 
du eller dine medarbejdere kan deltage i.  
 
Vores konsulent i SMVdanmark er Katja Elberg elberg@smvdanmark.dk  
I er velkommen til at kontakte Katja, hvis I har spørgsmål.  
Ligesom jeg også altid gerne står til rådighed anette@virksommekvinder.dk   
 
 
Landsleder Anette Laursen  
VIRKSOMME kvinder – et netværk for selvstændige kvinder i SMVdanmark  
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SMVdanmark byder VIRKSOMME kvinder velkommen 
 
SMVdanmark er glade for at have fået et aktivt og engageret netværk 
tættere på, og vi glæder os til at invitere endnu flere af SMVdanmarks 
kvindelige medlemmer med i netværket, siger Sekretariatschef Rikke 
Lilienthal, SMVdanmark. 
 
SMVdanmark ser frem til at samarbejde med VIRKSOMME kvinder om 
politiske fokusområder, om events og ikke mindst om at videreudvikle det 
unikke netværk for selvstændige kvinder. 
 
Interesserede skal holde øje med SMVdanmarks nyhedsbreve, men kan også allerede nu læse 
mere på https://smvdanmark.dk/om-os/branchef%C3%A6llesskaber/virksomme-kvinder  
 
 
SMVdanmark – Nyhedsbreve 
Husk at registrer dig som modtager af Nyhedsbreve, det gælder blandt andet disse to: 
 
SMVdanmarks Erhvervspolitisk Nyhedsbrev  

 
SMVdanmarks udgave af VIRKSOMME kvinders Nyhedsbrev 
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Lokale Netværk 
Syddanmark 

Opstartsmøde i januar 2023 i Middelfart 
Medlem Lenna Nielsen lagde lokaler til i firmaet 
City Group Overfladebehandling A/S. 
 
Deltagerne var tre gæster og seks garvede medlemmer. 
 
 

Der blev talt om fremtiden, om fordele og ulemper ved at være en del af et netværk som 
VIRKSOMME kvinder (Vk), og seniorerne fortalte engageret om, hvad der havde styrket dem i 
deres arbejde med virksomheden – og hvad netværk kan gøre.  
 
Der blev også talt om, den nye barselsorlov, hvor Vk har været med til, at de 11 uger ikke går 
tabt, hvis manden/kvinden er selvstændig, så kan de afholdes af partneren. Det var nyt for 
gæsterne. 
Der var enighed om, at alle skal gøre en indsats for at promovere netværket både lokalt og på 
landsplan. 
Der kom også forslag til forskellige problemstillinger, der kan arbejdes med: 
• Indtjent beløb uden moms er pt. 50t pr. år – bør være højere. 
• Er du alene i din virksomhed, kan du ikke fratrække eksempelvis massage – hvis du bare har 

en ansat, så kan du. Eksemplet er fra en frisør, der har brug for massage. 
• Sundhedsforsikring kan ikke fratrækkes. 
• Efteruddannelse over niveau kan ikke fratrækkes. 
• Delvis sygemeldt er også en udfordring. 
 
Klubmodul fortsætter - Følg med – Se events … 
der både er i dit Lokale Netværk og på Landsplan, det er vigtigt, at du med jævne mellemrum går 
ind på Klubmodul og følger med i hvilke events, der bliver lagt ind, og hvilke der er åbne for 
tilmelding. Flere invitationer til Årsmøder og andre events lægges på inden for kort tid. 
 
Klubmodul vil fortsat være den måde, vi alle kan se de events, der er over hele landet. 
https://virksommekvinder.klub-modul.dk/cms/EventOverviewList.aspx  
 
Derfor bedes I, der skriver indbydelser/invitationer, om at sende dem, så snart de er klar, til IT-
ansvarlige Susan Baerens. Det er vigtigt, både når det er Lokale Netværks events samt events på 
Landsplan. Jo før – jo bedre, så medlemmerne har mulighed for at sætte datoerne i kalenderen. 
Vk-mail: info@virksommekvinder.dk  
 
Lands event torsdag den 23. marts 2023  
Livsstil, gejst og glæden ved selvstændig virksomhed – Se invitationen på Klubmodul 
Holmegård Gods er rammen om denne fantastiske mulighed for at møde: 
• Mona Juul – Det Konservative Folkeparti - har siddet i Folketinget 

siden 2019  
• Jacob Brandt, administrerende direktør for SMVdanmark  
• Netværksdating præsenteres af Anne Mette Bergelius  
• Jette Frölich, mor til 4, begyndte i 1966 at designe 

papirdekorationer. 
 
Nyhedsbrev VIRKSOMME kvinder – fortsætter 
Vk nyhedsbrevet, som vi har kendt i en længere periode, fortsætter som hidtil og sendes ud via 
Klubmodul. I opfordres stadig til at komme med input til Nyhedsbrevet og sende dem til  
Nyhedsbrev-redaktør Birgitte Viereck.   
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Sygedagpenge!  
Som selvstændig kan vi også blive syge, og det kan så være en god ide at være dækket af 
sygedagpenge. Du skal imidlertid være opmærksom på, at der er forskellige ordninger afhængig 
af, hvilken type virksomhed du driver. 
 
Har du et selskab: ApS eller A/S er du ”ansat ejer” og omfattet af samme ordning, som de 
ansatte, hvis du har tegnet en sygeforsikring i firmaet, og forsikringen er en udgift i regnskabet 
som alle andre sociale udgifter. Du får din normale løn udbetalt, og firmaet får så en refusion. 
 
Har du et personligt ejet firma, skal der to typer forsikringer til, hvis du vil være dækket. En der 
dækker de ansatte og en evt. ægtefælle med lønaftale, og som er en driftsudgift, og en anden 
type privat for ejeren og den evt. medarbejdende ægtefælle med overført indkomst. 
Sidstnævnte forsikring er et ligningsmæssigt fradrag på selvangivelsen, men man skal selv huske 
at påføre udgiften, da dette ikke sker automatisk. 
 
Vi har hidtil (bl.a. i ”Fællesudvalget”) forgæves forsøgt at gøre sidstnævnte til en driftsudgift i 
lighed med vilkårene for selskabsformen, men det er ikke lykkedes at få politisk forståelse for, at 
det ville være en forenkling. 
Læs mere på www.virksommekvinder.dk under menu: Vk Viden - Forsikring - Sygdom. 
 
Vibeke Broman - VIRKSOMME kvinder – repræsentant i Fællesudvalget 
 
 
Erhvervsstyrelsen – Ny bogføringslov 
Krav om den digitale bogføring er på vej, der er dog tid til at få styr på det. 
Generelle krav til bogføring – bogføringsloven af 24. maj 2022 pålægger virksomheder at 
bogføre. Du kan få et overblik over, hvem der er forpligtet til at bogføre, og hvordan bogføringen 
skal tilrettelægges og udføres. 
Læs mere her: https://erhvervsstyrelsen.dk/bogfoeringslov  
 
Online kursus den 1. marts - Hold øje med eventlisten i klubmodul. 
Vær dog opmærksom på, at når der står AFVENT - kan du endnu IKKE tilmelde dig. 

 
VELKOMMEN til nyt medlem 
 
Aktiv medlem i Lokal Netværk Østjylland 
Virksomheden Honoré Du Nord  
v/ Jeanette Honoré Thorsted  
Rydevænget 95, kl., 8210 Aarhus V  
 
Mobil 2830 5148 
Mail honoredunord@gmail.com  
 
Januar hilsen Birgitte Viereck  
Vk-Nyhedsbrev-redaktør 

 
 Har du noget, de andre medlemmer kan få glæde af? 
 kan Birgitte Viereck skrive om det i Nyhedsbrevet– kontakt birgitte.viereck@gmail.com 
 
 Drejer det sig om Facebook, LinkedIn og Instagram - kontakt Susan Baerens på 
 susanbaerens@gmail.com   
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VK SHOP  
Her under er et mindre udvalg, du kan se mere og bestille på Vk SHOP: 
https://virksommekvinder.klub-modul.dk/cms/ShopOverview.aspx  
 
 
 

 

 Taskespejl – Smart til teenageren, den voksne kvinde 
1 stk. 15,- kr.  
3 stk. 40,- kr. 
5 stk. 65,- kr. 

   

 

 Notesbog – Ha’ den liggende og noter gode ideer, du vil huske. 
1 stk. 25,- kr. 
5 stk. 100,- kr. 
 

   

 

 Skærm-renser – Den er helt uundværlig i dagligdagen.  
Brug den til mobilen, skærmen m.m. 
1 stk. 50,- kr.   
Nu 50% rabat 
 
1 stk. kun 25,- kr. 
 

   
 

 Engangs regnfrakke – Køb til familie- eller firmaudflugten. 
1 stk. 5,- kr.                             10 stk. 40,- kr. 
3 stk. 12,- kr.                           20 stk. 75,- kr. 
5 stk. 20,- kr.                           30 stk. 100,- kr.    

   

 

 Dråbe-stop – Efteråret, du dækker pænt op med dug – du undgår pletter med den. 
1 pk. med 2 dråbe-stop 10,- kr. 
3 pk. med 2 dråbe-stop 25,- kr. 
5 pk. med 2 dråbe-stop 40,- kr. 
10 pk. med 2 dråbe-stop 70,- kr. 

   

 

 Visitkort-folder – til uddeling og ophæng på div. opslagstavler ☺☺☺☺  
Pris: 1 stk. kr. 0,00.  
Bestil rigtig mange til uddeling 

   

 

 Pin-nål – Passer til alle kvinder, som en broche 
1 stk. 60,- kr. 
3 stk. 150,- kr. 
5 stk. 200,- kr. 

 
 
Forsendelsen vil være plus porto. 
Spar porto ved at bestille 14 dage før et landsarrangement og afhent det selv på mødet. 
 
Der er forskelige antal på lager, så princippet er:  FØRST TIL MØLLE 
 
Dorthe Hansen fra Netværket Sjælland skal kontaktes, når du skal købe VIRKSOMME kvinder 
merchandise. 
Telefon: 5050 1428 – Mail: Fiskepigen1966@gmail.com   
 
Fakturaen sendes til køber og betaling skal ske til kontoen, der er vist på fakturaen. 


