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Hvorfor meldte du dig ind i VIRKSOMME kvinder?  

Det er nu mange år siden, i 1992, jeg blev meldt ind. Min mand havde et trykkeri, 
hvor jeg lavede regnskabet i min fritid. Jeg arbejdede fuld tid i Aktivbanken. En 
veninde foreslog, at vi tog til et møde, for at se, om det var noget. Hun fortsatte ikke, 
men det gjorde jeg. Jeg kan ikke huske, hvad jeg havde af forventninger til det.  
 
 

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

I 1997 valgte jeg at arbejde fuld tid i vores eget firma. Jeg manglede både det 
sociale, foredrag og kurser, som jeg var vant til i banken, og var meget glad for at 
kunne deltage i Virksomme Kvinder, så jeg stadig kunne følge med i, hvad der rørte 
sig i erhvervslivet. Bl.a. var mit netværk en stor hjælp til at komme i gang med at 
bruge mail-systemet, da det var nyt, man blev naturligt skubbet i gang. Jeg var 
kasserer i Kolding afd. i nogle år, og deltog i HB-møderne, og var selvfølgelig med til 
landsgeneralforsamlinger og Christiansborgmøder, og jeg fik et stort netværk rundt i 
landet.  
Det er altså ikke kun én ting, men både det sociale, input og netværk, jeg har haft 
stor glæde af.  
 

 

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

Jeg deltog i kampagner, som vi også kørte dengang, for at få flere medlemmer. 
Jeg tror det er vigtigt i dag, at vi er synlige på de sociale medier, og at også yngre 
iværksættere kan se sig selv i vores netværk, og også kan se, at der er brug for 
arbejdet via Håndværksrådet (SMVdk) og med lovgivningen. Det er vel der, vi er 
forskellige fra andre netværk. Det skal nok helst ud som historier, som selvstændige 
kan forholde sig til. Måske salg via relevante messer og lign. 
 

 

Hvad kan landsledelsen og din lokale bestyrelse gøre fremadrettet?  

Selvfølgelig er det bedste, om det kan lykkes for medlemmerne at få nye medlemmer 
med til nogle arrangementer, det er nok det, som giver mest.  
 

 
Med venlig hilsen 
Inger F./ 17.04.2017  


