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Min Gode Historie om VIRKSOMME kvinder – En Besvarelse  

Kapitel:  1994.02  – Afdeling: København & Omegn 
Medlem: Susan B.  – Branche: Rådgivende ingeniører  
 
 

Hvorfor meldte du dig ind i VIRKSOMME kvinder?  

I 1992 overtog min mand en del af det firma, vi begge var ansat i gennem flere år. 
I 1994 havde Vibeke B. en artikel om forskellen på at være ansat eller gift med en 
selvstændig - og at man bla skulle skifte A-kasse samt om DHK.  
Kort efter en telefonsamtale meldte jeg mig ind og var med til lokalgeneral-
forsamlingen, hvor alle tog rigtig godt mod mig.  
 

 

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

Jeg var med på office-kurser i starten, der bør dog være nogle igen, for der er mange 
nye funktioner.  
Løbende faglige og praktiske kurser samt ny viden er vigtig.  
Medlemskabet støtter det arbejde, som ildsjælene i Landsledelsen gør og 
medlemmerne kan deltage i Christiansborgmødet og fortælle politikerne om deres 
hverdag i SMV-fa. 
 

 

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

Hjemmesiden skal opdateres, som aftalt. Alle arrangementer skal lægges ind med 
beskrivelse, så medlemmer ’tvinges’ til at se dem der. Der kan linkes til arr. fra 
facebook, så de også vises der.  
Når medlemmerne vises i kanten på hjemmesiden, bør der også være mulighed for et 
link til deres virksomhed, så medlemsvirksomheden får PR.  
Søgemaskiner virker bedre, når der er link, der vil interessere og bruges af andre.  
Medlemmerne bør bruge facebook mere aktivt vedr. Vk samt omtale Vk.  
Medlemmerne kan lægge udleverede postkort, visitkortfolderne og blade frem (hvor 
de får lov).  
 

 

Hvad kan landsledelsen og din lokale bestyrelse gøre fremadrettet?  

Fortsætte med at være ildsjæle   
 
 

Mvh 
Susan B./ 17.05.2017  


