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Min Gode Historie om VIRKSOMME kvinder – En Besvarelse  

Kapitel:  1972.09  - Afdeling: København & Omegn 

Medlem: Vibeke B.  – Branche: El-installatør  
 
 

Hvorfor meldte du dig ind i VIRKSOMME kvinder?  

Jeg læste om foreningen i 1972.  
Dengang der var virkelig meget at kæmpe for at få ændret. Syntes det lød 
interessant. Lagde det til side, og læste senere samme år om et regnskabskursus. 
Meldte mig ind og tilmeldte mig kurset. 
Det har jeg aldrig fortrudt. 
 

 

Hvad vil du gerne fremhæve af stor betydning for dit medlemskab?  
Eks. det sociale, input og ny viden, netværk eller indflydelse etc.  

Lovgivning, Uddannelse og Netværk har altid været af lige stor vigtighed for mig. 
 

 

Har du gode ideer til hvad, der kan gøres for at skabe øget synlighed?  

Ikke noget nyt. Udbredelse af viden om foreningens eksistens, udbredelse af 
materiale om foreningen samt positiv omtale fra foreningens medlemmer.  
Sværere end det var engang. Der er så mange andre og uforpligtende tilbud at vælge 
imellem i dag. 
Har ikke selv så meget erfaring med nettet og face-book – men det må vel også være 
en af vejene. 
 
 

Hvad kan landsledelsen og din lokale bestyrelse gøre fremadrettet?  

Kontakten fra lands- og lokalforeningerne er vigtig (i form af invitationer, e-mail-
nyhedsbreve m.m.), så medlemmerne ikke ”glemmer” foreningen, selv om de ikke 
kommer så tit.  
Især vigtigt, når der kun er to blade om året. Fødselsdagshilsener ved runde dage har 
også altid været et positivt indslag. 
Måske skal der en opringning til nye medlemmer for at høre, om de har særlige 
ønsker til foredrag/kurser, eller om de blot via deres medlemskab ønsker at støtte 
foreningens arbejde vedr. det lovgivningsmæssige.  
Det er vigtigt, at ingen føler sig ”ugleset” fordi de ikke har tid til at komme, eller 
synes, at der er for langt at køre. Selvom det ville være dejligt, hvis medlemmerne 
stod på nakken af hinanden for at deltage i møder og bestyrelsesarbejde. 
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