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Beretning for VIRKSOMME kvinder 2012/2013  
 

Et jubilæumsår i VIRKSOMME kvinder med mod på at udvikle sig 
 

Indledning 
Det er med stor glæde at VIRKSOMME kvinder i år kan fejre 50 års jubilæum. VIRK-

SOMME kvinder holdt stiftende generalforsamling på Hotel Nyborg Strand i november 
1963.   

Jeg har personligt været glad for alle de dejlige oplevelser VIRKSOMME kvinder har 
givet mig. Vi har haft opture og nedture som virksomheder til tider også oplever. Det 
er en del af tilværelsen. Vi kæmper for vore virksomheder gennem vore kerneområ-

der:   
netværk, uddannelse og lovgivning. 

 
Vi har fortsat fokus på at tilpasse, udvikle os og følge med tiden, og det gør, at vi kan 
fejre de første 50 år af vores forening i år. Vi har nemlig en mission:  

 
at give kvinder i selvstændigt erhverv 

optimale betingelser for succes og udvikling. 
 

 

”Det er hverken den stærkeste art, der overlever, eller den mest intelligente. 
Det gør den, der bedst kan tilpasse sig forandringer.” 

Citat Charles Darwin 1809-1882. 
 
Man kan stille spørgsmål ved om kvindenetværk er anderledes?  

Ja, det synes jeg. Vi vinder anerkendelse for, at vi ikke giver op – Vi er kendte og be-
rømte for at blive ved med at kæmpe og det giver indflydelse. 

 
Og hvorfor så være medlem af VIRKSOMME kvinder? 
Jo, fordi vi ikke kan vide alt og være eksperter på alle områder; og vi kan ikke nå al-

ting. Men det kan vi som netværk. Næsten.  

  

Vi arbejder fortsat med vores overordnede vision: 
 

at være den forening af kvinder, 

som er den væsentligste drivkraft i dansk erhvervsliv 
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Landsledelsens tiltag i løbet af året:  
 
Landsgeneralforsamlingen 2012 

Sidste år efter landsgeneralforsamlingen havde vi et spændende og lærerigt indlæg 
om kommunikation og med flere brugbare tips og konkrete eksempler af kommunika-
tionschef Kristine Lyngbo, ved DS Håndværk & Industri.  

 
”Kommunikation er et håndværk, og et håndværk det kan man lære”. 

 
Hovedbestyrelsesmøder (HB møder) 

Vores to årlige hovedbestyrelsesmøder har ud over de faste punkter på dagsordenen 
også det forgangne år haft skærpet fokus på og udvikling af:  
 

 Hjemmesiden og brugen af den,  
 Profilering via hjemmeside, facebook, google optimering og annoncer, 

 Lokalafdelingernes bestyrelser og erfaringsudveksling,  
 Vore mærkesager (bilag 1) som vi kæmper videre på flere plan og i forskellige 

fora.  På det første Hovedbestyrelsesmøde i 2014, tager vi mærkesagerne op 

igen til revision.  
 Profilering af vore lokalafdelinger i pressen. Frederik Faurby, kommunikations-

chef fra Håndværksrådet deltog i vores 2. hovedbestyrelsesmøde sidste år. Det 
var meget interessant og lærerigt.  

 Hvis du bliver kontaktet af en journalist uden at vide det, så vær ærlig og sig 

”det vil jeg tænke over” og så ringe tilbage, så du undgår at sige noget forkert 
du ikke kan stå inde for det.  

 Vi diskuterede de muligheder, vi har for at påvirke den lokale og regionale pres-
se. I den forbindelse så vi blandt andet på mulighederne for, hvad det kunne 
medføre af PR muligheder for foreningerne.  

 
Ingredienserne i den gode historie består af: 

 Aktualitet, 

     Væsentlighed, 

      Identifikation,  

Sensation 

 

VIRKOMME kvinder seminar d. 22.-23. februar (se blad 2/2013) 
Sidste år havde Elisabeth Weber meddelt, at hun måtte stoppe som kursusleder efter 

landsseminaret i år. Men grundet jobændringer, meldte hun tilbage, på årets første 
hovedbestyrelsesmøde at hun kunne og gerne ville fortsætte som kursus leder; og det 
er vi glade for.  

   
Årets landseminar var i Horsens den 22.-23. februar og havde overskriften: ”Rumme-

lighed på arbejdsmarkedet.”   
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Af de landsseminarer og kurser Elisabeth har arrangeret, der synes jeg dette lands-

seminar topper, især hvad angår efterfølgende omtale, drøftelser og diskussioner. 
     

Om fredagen var der et godt fagligt indlæg fra jobcenter Horsens af  
faglig koordinator og virksomhedskonsulent Kirsten Søgaard og projektleder  
Anette Duedal. Vi havde en god erfaringsudvekling om, hvorledes virksomhederne kan 

bruge jobcentrene og vice versa.   
 

Jeg var på til landsformandens time, lørdag morgen, hvor jeg berettede om kommen-
de faglige arrangementer. Men det var heller ikke mit indlæg som toppede. Det var 
mødet med med fætter Poul, som var sprunget ud som kusine Kirsten.  

Jeg var spændt på at skulle møde og hilse på Kirsten Mols. Mig bekendt har jeg aldrig 
mødt en transperson før. En transperson kan defineres som ”en person der oplever et 

misforhold mellem sit oplevede køn og sit biologiske køn”. 
Kirsten kom stille ind af døren ved siden af mig, mens jeg var ved at runde landsfor-
mandens time af. Og da jeg så og hilste på Kirsten, så oplevede jeg en person, som 

udstrålede ro, hvilede i sig selv, og som jeg både var tryg ved at være sammen med, 
og synes var spændende. Så jeg glædede mig til resten af dagen. Og mine forvent-

ninger blev indfriet. Det blev nogle spændende timer, som gik hurtigt.  
Kirsten Mols, som i øvrigt er en fantastisk god og underholdende fortæller, udtrykte at 
”Jeg er født med en pigehjerne”. (se mere om landsseminaret i blad 2/2013, hvor Bir-

gitte Viereck har skrevet et rigtig godt stykke om ”Rummelighed på arbejdsmarke-
det”). 

 
Elisabeth har allerede næste års landskursus i støbeskeen. Jeg ved Elisabeth arbejder 
på et landskursus til Stockholm i april/maj 2014.  

 
Bladet 

Birgitte Viereck stopper som redaktør næste år – hun tilbyder dog gerne at hjælpe en 
ny redaktør i gang.  
Jeg nyder at læse bladet – det er så informativt – både om side 9 pigen, stafetten,  

nyt fra lokalafdelingerne og ikke mindst vore egne medlemmer som bidrager med de-
res viden – for eksempel Heidi Bøgelund Hansen som arbejder med skattesager til 

daglig ved Focus Advokaterne.  
Ekstra eksemplarer bliver trykt, som kan benyttes som sidste nyt, der kan berettes 

om, når I udbreder kendskabet til vores forening.  
Vores blad er helt unikt. Jeg har ikke kendskab til andre netværk, som er så velinfor-
merede som os, hvad angår aktiviteter indenfor lovgivning, netværk og uddannelse, 

virksomhedsmæssigt så vel som på landsplan. 
 

Men hvordan skal bladet se ud fremover? 
Skal det være et anderledes blad, skal det fortsat udgives 4 gange årligt som papir-
form eller kun på hjemmesiden?  Eller måske en ny folder årligt og månedlige ny-

hedsbreve i stedet for?  Jeg vil gerne høre, hvad I synes. Under alle omstændigheder 
vil gode ideer og evt. ændringer blive drøftet på de kommende HB møder. Birgitte har 

beskrevet om redaktørposten på side 10 blad 2/2013. Skulle nogen have spørgsmål til 
redaktørposten så henvend jer endelig.   
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Jubilæums Udvalget  

Jubilæumsudvalget har været i gang det sidste års tid og består af: Bente Svendsen 
og Susan Meinche, København og Omegn, Kirsten Gotfredsen, Nordsjælland og Gerda 

Sloth Andersen, Nordvestjylland.  
 
Landsledelsen glæder sig rigtigt til at markere og fejre vores 50 års jubilæum 

den 9.-10. november 2013 på Hotel Kolding Fjord. 
Der vil være reception lørdag eftermiddag med et indlæg om kvinder gennem de sid-

ste 50 år samt en lille udstilling af effekter gennem VIRKSOMME kvinders 50 årige 
virke. Om aftenen vil der være jubilæums fest med indslag, overraskelser og musik. 
Så sæt kryds i kalenderen, hvis I ikke allerede har gjort det. 
(den helt rigtige jubilæumsdato er mandag den 11. november 2013) 

 
Lokalafdelinger 

I år har haft lokalformandsvalg rundt i alle afdelinger i det ganske land.  
Der har været formandsskifte to steder. På Fyn og i Nordsjælland. 

Lenna Nielsen gik af og Toni Clausen er valgt som ny formand på Fyn – Tillykke med 
posten Toni. Kirsten Gotfredsen gik af i Nordsjælland og i skrivende stund er der end-
nu ikke fundet nogen ny lokalformand. Held og lykke med dette.    

 
Christiansborgmøde nr. 20 d. 22. november 2012 (blad 1/2013) 

Sidste år i november holdt vi det 20. møde af slagsen på Christiansborg.  
Vores Christiansborgmøder er og bliver evigt aktuelle. Emner er der nok af, og det 

lykkes sørme igen igen lokalformand fra KBH. og omegn, Bente Svendsen, at få fat i 
et panel af vore folketingsmedlemmer. Denne gang bestod de af:  
 

Formand for erhvervsudvalget, Karin Gaardsted, Socialdemokratiet,  
Erhvervsordfører, Kim Andersen, Venstre, 

Medlem af erhverv- og skatteudvalget, Ole Birk Olesen, Liberal Alliance og 
Finansordfører, Mike Legarth, Konservative. 
 

Alene drøftelser af selvstændiges barselsforhold har vi haft med 5 forskellige ministre, 
mens jeg har været formand”. Og det ser sørme ud til at lykkes nu for alle selvstæn-

dige at kunne gå på barselsorlov. Den nye ordning vil komme til at koste 328 kr. år-
ligt.  Beløbet er fradragsberettiget. Formand for HVR, Niels Techen sagde til årets re-
præsentantskabsmøde: ”Det beløb svarer til en ¼ cigaret om ugen”. Så det er vel 

sundt nok?   
 

En anden sag som vi også kan kalde en jubilæumsgave for VIRKSOMME kvinder af 
mere ædel carat er, at alle selvstændige, og ikke kun virksomheder drevet i selskabs-
form, fremover skal kunne betale deres syge- og arbejdsskadeforsikringer i firmaet og 

ikke som en privat udgift.   
Denne sag har vi kæmpet for i mere end 25 år!  

Så hertil kan jeg kun sige at: Det kan betale sig at være kendte og berømte for at bli-
ve ved med at kæmpe og at det giver indflydelse. Så Hip Hip Hurra for det (bilag 2).     
 

Christiansborgmødet i år bliver den 28. november så sæt blot kryds i kalenderen.  
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Udvalg og Projekter: 

 
Det skal være enklere at drive virksomhed i Danmark. (bilag 3) 

Jeg sidder i Virksomhedsforum under Erhvervs- og Vækstministeriet, bestående af 20 
personer, hvoraf jeg sidder som den 1 af de 5 virksomhedsrepræsentanter. Formålet 
er at få nedbragt administrative udfordringer for erhvervslivet. Arbejdet i virksom-

hedsforummet kan følges på hjemmesiden www.enklereregler.dk    Forslagsbaromete-
ret på forsiden viser pt. at der i alt et sendt 161 forslag til Christiansborg: 

 
19 sager gennemføres ikke,  
31 er delvist gennemført,  

39 er gennemført og  
72 er fortsat under behandling. 

  
Ud over forskellige temamøder, er der planlagt 4 møder årligt. Jeg har deltaget i et 
temamøde omkring virk.dk, Nem ID og Digitalsignatur. 

 
 

Fællesudvalget for selvstændige og medarbejdende ægtefæller 
Vi har som vanligt afholdt to møder det forgangne år i fællesudvalget. 
Efter mødet d. 1. november sendte vi brev til nye relevante ministre: 

Til Erhvervsminister, Annette Vilhelmsen og Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, 
og Skatteminister Holger K. Nielsen samt erhvervs- arbejdsmarkeds- og skatteudval-

gene.(blad 1/2013) 
Og med de lovgivningsjubilæumsgaver vi har fået, skal vi have opdateret vores lov-
givningsoversigt inden for arbejdsmarkeds- og socialområdet for selvstændige og 

medarbejdende ægtefæller.  Den kan I finde på hjemmesiden.   
 

 
VIRKSOMME kvinder inviteret til konference om SMVére i EU på Cypern  

Helping SME´s to grow – Think Small  
Sidste år blev jeg som repræsentant for VIRKSOMME kvinder inviteret til den første 
konference for små og mellemstore virksomheder i EU på Cypern den 16.-17. novem-

ber. En konference med fokus på forbedring af SMVér i EU i forhold til: adgang til fi-
nansiering, muligheder i den globale økonomi og forbedring til globale markeder.   

 
Disse overskrifter har relation til vores egne mærkesager nummer 3 og 4: Lige vilkår 
for alle SMV i EU – fair vilkår og øget økonomisk robusthed i SMV´ere. 

Det var positivt at opleve hvor meget man vægter betydningen af  SMVére i EU.  
90 % af virksomhederne der findes i EU er SMVere og dermed også rygraden af den 

europæiske økonomi.  7 ud af 10 nye jobs i EU findes i SMVére.  
 

Det danske projekt Early Warning var nomineret til en pris i kategorien om forbedring 
af erhvervsklimaet. Et projekt fra Italien vandt som omhandlende ”hvordan du tackler 
udfordringer for SMVére i landdistrikterne” (bilag 4). 

Jeg er netop blevet inviteret SMV konference i EU igen d 25.-26. november i Vilnius. 
Det skal omhandle hvordan vi fremmer Europas økonomiske vækst.    

http://www.enklereregler.dk/
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VIRKSOMME kvinder indgik samarbejdsaftale med nystartet kvindenetværk i 

Nicaragua i 2012. 
I samarbejde med Håndværkrådets Internationale konsulenter har jeg som repræsen-

tant for VIRKSOMME kvinder deltaget i projektet om at samarbejde med et nystartet 
kvinde erhvervsnetværk i Nicaragua, REN med henblik på at styrke, støtte og udvikle 
dem. REN, er det første netværk for erhvervskvinder i hele Mellemamerika.  

http://www.renicaragua.com/index.php . Det bevirker at de ingen tradition og dermed 
erfaring har omkring at være medlem af et netværk eller forening. Ej heller et demo-

kratisk styre. Administrationsfunktionen har været en del af projektet.  
De er dygtige og veluddannede og vil rigtig gerne dette netværk – REN. 
 

Ane Iversen og jeg deltog i deres 1 årige landsgeneralforsamling den 28.juni sidste år 
og så på et opfølgende møde i december var Tine Bork og jeg i Nicaragua, hvor vi 

blandt andet bidrog til deres 5 årige strategiplan, organisationsopbygning, kontingent,  
og økonomi, kommunikation samt hjemmeside.  
Vi gav dem tips og ideer til at drive et netværk: rent praktisk hvad VIRKSOMME kvin-

der gør i forhold til: eksempler på afvikling- og indholdet af møder samt hvordan og 
hvorfor vi netværker.   

 
Jeg havde blade med fra september 2012, hvor en af bestyrelsesmedlemmerne, Blan-
cha Callejas, marmelade virksomhed var på forsiden. Det var hun var mildest talt 

henrykt over at se og få eksemplarer af.  
Det var en lærerig oplevelse for mig at se vigtigheden af et godt og stabilt forenings 

fundament i et land med demokrati. Det giver os et råderum til at vokse og udvikle os 
personligt, virksomhedsmæssigt og samfundsmæssigt (bilag 5).    
  

Håndværksrådet (HVR)  
Gennem vort medlemskab af Håndværksrådet kan vi være med til at præge og påvir-

ke rammevilkårene for Danmarks virksomheder. Vi skal værne om de små og mellem-
store virksomheder, hvor 95 % af alle beskæftigede i Danmark er ansat. 
 

Ud over jubilæumsgaverne indenfor barsel og forsikringer til alle selvstændige er der 
blandt andet også kommet en bedre løsning på mulighederne for: 

 
 at komme af med affald i andre kommuner end ens egen 1. januar,   

 og 30 dages betalingsbetingelser i hele EU med mindre andre er aftalt. 
 
Den ventede vækstpakke i sidste måned gav også erhvervslivet og deres ansatte bed-

re muligheder for at drive virksomheder i form af  
 ”Smv-venlig udbudspolitik” 

 Håndværkerfradraget også i 2013-14  
 reducerede energiafgifter,  
 bedre finansiering og likviditet for virksomheder,  

 forlængelse af momsindberetninger 
 og fortsat men reduceret støtte til lærlinge i 2013.  
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Projekt: Vækst via Ledelse 

SMV’er vokser gennem god ledelse 
Håndværksrådet er partner i projektet Vækst via Ledelse, Et tilbud, som udvikler små 

og mellemstore virksomheder gennem en styrkelse af ejerledernes ledelseskompeten-
cer. Vores mærkesag nummer 2. (bilag 6)  
 

VIRKSOMME kvinder deltager i Håndværksrådets:  
 Formandsmøder 

 Håndværker- og Industriforeningernes Samarbejdsudvalg (HIS – udvalget)  
 Uddannelsesudvalget, 
 Udvalg for SMV’ernes sociale vilkår 

 
Formandsmøderne i HVR 

Formandsmøderne blev til, da HVRs bestyrelse blev reduceret i størrelse, med fokus 
på at orientere og få feedback fra HVRs medlemsorganisationer.  
 

På efterårets møde drøftede vi Borgermødet på Bornhom den 13.- 16. juni,  
det kommende kommunalvalg og Fair betingelser for alle SMVére.  

 
I marts blev formandsmødet afholdt på Christiansborg  med et rigtig godt indlæg af 
Professor Philip Schröder ved Århus Universitet om ” Kan der gøres noget ved DKs 

produktivitetsproblem?” og derefter et debatpanel med tre folketingsmedlemmer: Lars 
Barfod, Kim Andersen og Benny Engelbrecht.   

  
VIRKSOMME kvinder har med interesse deltaget i alle formandsmøder siden de blev 
introduceret. Jeg kan undre mig over at ikke alle medlemsorganisationer har deltaget. 

Jeg synes jo man afskærer sig selv for indflydelse og for en række informationer og 
erfaringsudveksling og jeg kan kun beklage, at der fremover kun skal afholdes 1 for-

mandsmøde årligt i stedet for 2 som hidtil.  
Håndværksrådets årsberetning kan findes på hvr.dk/aarsberetning2013.  
 

Håndværker- og Industriforeningernes Samarbejdsudvalg (HIS) 
Både Bente Svendsen og jeg deltog sidst år i HIS udvalgets formandsmøde i Grenaa 

d. 7.- 9. september, hvor Jens Gaardbo holdt foredrag om brugen af kommunikation i 
foreningsarbejdet.  

I HIS udvalget har der bl.a. været skærpet fokus på profilering og udvikling af HIFére, 
lokal erhvervs- og udbudspolitik og det kommende kommunalvalg samt alder på regi-
onsformænd så vel som i de lokale HIF-bestyrelser. Det er vigtigt at HVRs vedtægter 

også på punktet vedrørende alder følger udviklingen i samfundet.  
 

Næste HIS formandsmøde bliver afholdt d.13.-14. september i København.  
 
Uddannelsesudvalget. 

Sidste år stoppede Janne Schwarz fra lokalafd. København og omegn i uddannelses-
udvalget i HVR. 

Da uddannelse er et af vore kerneområder var det vigtigt at finde et af vore medlem-
mer, som ville og kunne overtage dette udvalgsarbejde, som efter min mening, er den 
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vigtigste udvalgspost. Dette udvalg arbejder med unges erhvervsuddannelse, videre- 

og efteruddannelse samt kurser for unge og voksne, virksomhedsejere, samarbejde 
med virksomheder og uddannelsesinstitutioner mv.  

– Med andre ord udvalget som kan hjælpe til med at have fokus på og sikre os, at vi 
har de rette kompetencer nu og i fremtiden.   
Jeg tog kontakt til lokalformand i Østjylland, Anette Laursen, som både driver maler 

virksomhed med lærlinge sammen med sin mand, og som også selv arbejder som 
konsulent. Og hun takkede ja, til at være repræsentant for VIRKSOMME kvinder i ud-

dannelsesudvalget i HVR med det samme. . 
 
 

Afslutning 
Det var en kort gennemgang af, hvad der er sket siden sidste landsgeneralforsamling.  

Jeg håber det har givet jer et indblik i hvad I også får og kan få for jeres medlemskab.  
 
Vi skal værne om os selv og vore værdier i samspil med, at vi udvikler og fornyer os. 

Det er os selv, der bestemmer, og har ansvaret for dette. Dog synes jeg, det er så 
meget nemmere at komme længere og vide mere, hvis jeg ikke står alene. 

Ved at bruge VIRKSOMME kvinder aktivt, kan du sparre med ligesindede og næsten 
blive ekspert på alle områder. For VIRKSOMME kvinder bliver ved med at kæmpe – 

det er vi kendte og berømte for, og det giver indflydelse. Og som formanden for HVR, 
Niels Techen sagde på årets Repræsentantskabsmøde: ”Sammen gør vi en forskel” 
 

Til slut vil jeg gerne have lov til at takke Håndværksrådets personale, som altid lytter, 
er positive og konstruktive og imødekommende overfor mig.   

 
Og sige tak til:  
                 Landsledelsen for deres arbejde i årets løb;   

                 Hovedbestyrelsen for nogle værdifulde møder; 
Bladets redaktion og redaktør Birgitte Viereck for deres arbejde med vores 

værdifulde blad;  
 
og ikke mindst et STORT tillykke med vores 50års jubilæum. 

 
 

 
 
Ann H. Frederiksen 

Landsformand, VIRKSOMME kvinder 
ann@virksommekvinder.dk 
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Bilag: 
 
Bilag 1 

Mærkesager primo 2012 – primo 2014 
I VIRKSOMME kvinder kæmper videre med vore mærkesager 
på flere plan og i forskellige fora.  

 
1. Reelle adm. lettelser/adm. byrder 

2. Fokus på udvikling af ledelse og medarbejdere i virksomhederne 
3. Lige vilkår for alle SMV'ere i EU - fair vilkår 
4. Øget økonomisk robusthed i SMV'ere 

5. Lige sociale rettigheder til alle selvstændige 
6. Uddannelse af alle unge 

7. Professionel drift som forudsætning for vækst og innovation i SMV'ere 
8. Respekt for selvstændighedskulturen. 
9. Bedre vilkår for ejerskifte i SMV'ere. 

10. Vækst i SMV'ere - flere iværksættere. 
11. Bedre adgang til offentlige udbud for SMV'ere – fag entrepriser & tilrette-

læggelse af udbuddene. 
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Bilag 2 

 
Pressemeddelelse 25. april 2013 

Vækstpakke med afgørende socialt løft til selvstændige  
 

Vækstpakken indfører et fradrag for såvel selvstændiges syge- som arbejdsskadeforsikring.  
 

Vækstpakken stiller selvstændige markant bedre end tidligere og vil være med til at stimulere iværksætterly-

sten, mener Håndværksrådet og organisationen VIRKSOMME Kvinder, der har arbejdet for fradraget i en læn-

gere årrække.  

 

”Dette er en meget glædelig nyhed, jeg troede ikke på det, før jeg havde hørt og læst det igen, igen. At alle 

selvstændige skal kunne betale deres firmaforsikringer i firmaet og ikke som en ”privat” udgift har VIRKSOMME 

kvinder kæmpet for i mere end 25 år”, siger landsformand for VIRKSOMME Kvinder, Ann Frederiksen.  

 

VIRKSOMME Kvinder og Håndværksrådet har siden 1987 arbejdet for et skattefradrag for selvstændiges forsik-

ringer. Organisationen er en del af Håndværksrådet, som er hovederhvervsorganisation for omkring 20.000 

små og mellemstore virksomheder.  

 

Vækstpakkens forbedringen betyder, at selvstændige med personligt ejede virksomheder ikke længere skal 

betale for syge- og arbejdsskadeforsikring af deres egen lomme – dvs. med penge, der allerede er beskattede 

som personlig indkomst.  

  

Skattefradrag for forsikringsudgifter løfter selvstændige 
Vækstpakken indeholder et fradrag for både selvstændiges sygeforsikringer og arbejdsskadeforsikring, så selv-

stændige med personligt ejede virksomheder vil kunne fradrage udgiften. Dermed får personligt ejede virksom-

heder samme vilkår som virksomheder i selskabsform, og det har været et ønske for SMV’erne i en lang årræk-

ke.  

 

Er den selvstændige i en lille personligt ejet virksomhed syg nogle dage, så mister virksomheden omsætning. 

Det er derfor helt afgørende, at man tegner en sygeforsikring for sig selv og ikke kun for sine ansatte. 

 

”Frisørmesteren må aflyse alle kunder, og tømrermesteren må jo aflyse dagens arbejde hos kunderne, hvis 

mester er syg. Det kan også få fatale følger, hvis man ikke tegner en arbejdsskadeforsikring for sig selv. Derfor 

er det et alvorligt problem, at selvstændige har været så meget dårligere stillet end virksomheder i selskabs-

form på det skattemæssige område. Nu får selvstændige et markant løft, som både vil stimulere iværksætterly-

sten og forbedre vilkårene for eksisterende virksomheder”, siger adm. direktør i Håndværksrådet, Ane Buch.  

 

VIRKSOMME Kvinder har bl.a. henvendt sig til det nye ministerhold for at pege på, at personligt ejede virksom-

heders udgifter til forsikringer er driftsudgifter, ligesom når man driver virksomheden i selskabsform, og at de 

derfor bør kunne fradrages som driftsudgifter. 

 

Læs aftaleteksten på Finansministeriets hjemmeside 

  

Kontakt 
Landsformand i VIRKSOMME Kvinder, Ann Frederiksen, telefon 32 52 22 33. 
Adm. direktør Ane Buch kan kontaktes via kommunikationschef Frederik Faurby på telefon 51 34 43 77. 
 
Læs om VIRKSOMME Kvinder på www.virksommekvinder.dk 

 

 
 
 

 
 

 
 

http://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2013/04/vaekstaftale/~/media/Files/Nyheder/Pressemeddelelser/2013/04/v%C3%A6kstplan/aftale%20om%20en%20v%C3%A6kstplan.pdf
http://www.virksommekvinder.dk/
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Bilag 6 

 

Håndværksrådet er partner i projektet Vækst via Ledelse, som udvikler små og mellemstore 

virksomheder gennem en styrkelse af ejerlederes ledelseskompetencer. (bilag) 

  

"I SMV'ere udgør ejerne ledelsen og står for virksomhedens udvikling. Ofte går tiden med den 

daglige drift og med fagligheden i fokus. Dette projekt ser på ledelse som et redskab til at ud-

vikle virksomheden og styrke bundlinjen. Håndværksrådet ønsker med dette projekt at sætte 

fokus på ledelse og udvikling i det daglige, og vi tror på, at det vil være med til at styrke vir-

keomhedernes konkurrencenevne og mulighed for vækst".  

Det siger foreningskonsulent Thomas Birger Hansen fra Håndværksrådet. 

  

Med Vækst via Ledelse får ambitiøse virksomhedsledere en unik mulighed for at styrke lige 

netop deres lederprofil og vokse i rollen som leder af en virksomhed i vækst. 

 

 
 

Vækst via Ledelse er et samarbejde mellem Håndværksrådet, Dansk Erhverv og Væksthuse-

ne.Projektet er støttet af Erhvervsstyrelsen og EU's Socialfond. 

 

Læs mere om projekt Vækst via Ledelse 

 

Kontakt  
Kontakt foreningskonsulent Thomas Birger Hansen på hansen@hvr.dk  

eller telefon 24 41 51 40. 

 
 

. 
 

 
 

http://www.hvr.dk/admin/public/NewsletterExtended_StatRedirect.aspx?ID=17992&UserID=23240&Type=1
mailto:hansen@hvr.dk
http://www.hvr.dk/admin/public/NewsletterExtended_StatRedirect.aspx?ID=17992&UserID=23240&Type=1

