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Hvorfor meldte du dig ind i VIRKSOMME kvinder?  

På opfordring fra et af afdelingens medlemmer (kendte ikke foreningen i forvejen). 
Efter flere opfordringer – og fordi jeg havde mere tid efter, at vores børn flyttede 
hjemmefra. Og fordi jeg ønskede at deltage i et netværk, hvor medlemmerne 
formentlig havde de samme faglige udfordringer i hverdagen, som jeg. 
Desuden havde det også betydning, at der var sociale arrangementer både lokalt og 
på landsplan. 
 
 

Hvad vil du gerne fremhæve af stor betydning for dit medlemskab?  

Eks. det sociale, input og ny viden, netværk eller indflydelse etc.  

Input og ny viden. 
Det sociale netværk - lokalt og på landsplan. 
Kendskab til lokale virksomheder via vores virksomhedsbesøg. 
 

 

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

Bl.a. synlighed på de sociale medier - Linkedin og Facebook (det er hér de ”unge” 
kvinder orienterer sig i dag). 
At vi er blevet aktive på Facebook, mener jeg har stor betydning. 
Men LinkedIn er lige så vigtig, idet den er mere faglig end social.  
 

 

Hvad kan landsledelsen og din lokale bestyrelse gøre fremadrettet?  

Flere faglige kurser, i samarbejde med SMV Danmark. 
Ved at samarbejde kan vi opnå større geografisk dækning og færre problemer med 
deltagerantal, idet SMV inviterer alle medlemmer – ikke kun Virksomme Kvinder. 
Derudover bliver prisen også på et niveau, hvor ingen bliver ”afskrækket”. 
Vi er for få lokalt til at få ”eksperter” til at undervise (en del af vores medlemmer er 
ikke aktive længere). Der kunne evt. arrangeres kurser på landsplan med et kursus på 
Sjælland, et kursus på Fyn og et kursus i Jylland.  
Faglige kurser som feks. Persondatakurset, om den nye persondataforordning, der 
træder i kraft til maj 2018.  
På vores lokale generalforsamling var der også et ønske om at få (uvildig) information 
om pensionsordninger.  
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