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Beretning for VIRKSOMME kvinder 2014-2015  

 
Jeg er glad for at være medlem at VIRKSOMME kvinder. Jeg synes det er det bedste 
erhvervskvindenetværk for mig, som selvstændig.  
Jeg kan netværke, videreuddanne mig og have indflydelse fordi jeg ikke står alene.  
Jeg kan søge hjælp ved for eksempel andre VIRKSOMME kvinder og Håndværksrådet.  
Er der noget jeg ikke kan finde ud af omkring for eksempel jura – og det er der – så er der 
også hjælp at hente i netværket.  
 
Vi har nemlig en mission:  

 
at give kvinder i selvstændigt erhverv 

optimale betingelser for succes og udvikling. 
 
Alt det her ved jeg jo godt, I også ved som medlemmer. Det skal vi jo huske at blive ved med 
at videreformidle til dem, der ikke ved det. Så kan de også få kendskab til, hvad vi kan i 
VIRKSOMME kvinder og give dem muligheden for at blive medlem. 
 
Jeg er ikke den ”fødte sælger”. Jeg kan ikke fordrage at gå ud og ”sælge mig selv”.  
Det behøver jeg jo heller ikke for at sælge VIRKSOMME kvinder. Og hvorfor så ikke det?  
Jeg har valgt at se på det på en anden måde og gribe det anderledes an: 
  
Jeg kan godt lide at lære nyt. Når jeg skal ud blandt nogle, jeg ikke kender, så har jeg ikke 
noget imod at gå hen og spørge én jeg ikke kender, hvad han eller hun foretager sig.  
Jeg kan godt lide at snakke, men jeg lærer jo trods alt mere nyt ved at lytte.  
Ud fra det jeg hører, så hænder det jo, at jeg træffer én jeg kan hjælpe ved at fortælle om, 
hvad VIRKSOMME kvinder kan, og wupti – så er jeg blevet ”sælger” ved at lytte, spørge og 
lære nyt! For at lytte, spørge og lære nyt, har jeg bestemt ikke noget imod.  
 
   

”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. 

 
 
 

 
 

Sparring og sikre det nødvendige udsyn

Styrke din virksomheds og dine personlige erfaringer og kompetencer

Se potientialer og muligheder

Give adgang til bredere netværk

Lovgivning

Uddannelse

Modspil og medspil

Hjælp

Hvorfor være medlem af VIRKSOMME kvinder
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Landsgeneralforsamlingen 2014 
Vi i landsledelsen gør vores bedste hvert år for at holde en god og spændende 
landsgeneralforsamling. Det synes jeg også lykkedes sidste år. 
Som medlem af VIRKSOMME kvinder er der altid nogle ligestillede, du kan drøfte 
aktuelle emner med, og spørge til råds. På landsgeneralforsamlingen sidste år var spørgelysten 
stor - blandt andet med den forestående patent-afstemning og EU-valg.  Og det blev et ja til 
den fælles patentdomstol i EU, som bevirker en billigere og mindre bøvlet måde at opnå patent 
på i EU.  

 

Efter generalforsamlingen havde vi et hjertegribende og særdeles livsbekræftende indlæg med 
selvstændige fotograf, Jette Seidenschnur, om at vælge et liv i frihed efter 33 år som Jehovas 
Vidne, og som følge deraf blive udstødt at sin familie. Jette Seidenschnur brugte det som 
terapi at tage ud og fortælle om hendes liv, før og efter Jehovas Vidner.  

Vi arbejder fortsat med vores overordnede vision: 
 

at være den forening af kvinder, 
som er den væsentligste drivkraft i dansk erhvervsliv 

 

Hovedbestyrelsesmøder (HB møder)  
Vores to årlige hovedbestyrelsesmøder er utrolig givtige med ide- og erfaringsudvekslinger.  
Hovedbestyrelsen har det forgangne år haft skærpet fokus på udvikling, profilering og vore 
mærkesager.  
 
Hvervebrev (bilag hvervebrev)  
Da et nyt hvervebrev, var blevet foreslået, kom landsledelsen med et forslag til dette. 
Lokalafdeling Nordvestjylland, som var i gang med en hvervekampagne, blev derfor 
”forsøgskaniner”. Der blev sendt hvervebrev og invitation ud til 171 potentielle medlemmer i 
forbindelse med et fællesarrangement, hvor skuespiller Lone Hertz var blevet engageret til at 
holde foredrag. – Hun kan anbefales.   
Invitationen kom i aviser og plakater blev hængt op i forretninger m.m. 
 
Der kom 88 deltagere – nok lidt skuffende syntes lokalformand, Lisette 
Pedersen – Det havde været hårdt arbejde, men positivt og sjovt arbejde og 
Nordvestjylland fik lagt en masse materiale rundt omkring, så mange flere 
har fået, og kan få kendskab til, hvem VIRKSOMME kvinder er og står for. 
 
Næstformand Hanne Lund var inviteret til at holde indlæg på et informationsmøde efter Lone 
Hertz arrangementet. Det var rigtig godt og givtigt – Hanne gav ny viden og inspiration til 
gæster såvel som medlemmer. Især omkring hvor meget vi rent fagligt kan i VIRKSOMME 
kvinder. På selve aftenen havde Lisette trykt nogle indmeldingsblanketter, så gæsterne kunne 
blive medlem på selve aftenen. Dem som viste interesse, men ikke kunne deltage, er 
efterfølgende også blevet kontaktet.  
 
Konklusion: Man skal sende mange breve ud, men det kan betale sig, for det virker og det 
giver nye medlemmer. Nordvestjylland har fået 5 nye medlemmer – en medlemsfremgang på 
39% ☺. 
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Postkort 
I forbindelse med profilering af VIRKSOMME kvinder, er ideen om postkort på cafeer, 
fitnesscentre og uddannelsessteder blevet gennemført. Der var opbakning til at gøre dette på 
landsplan. I uge 17-18, 2015 har vi haft postkort ude 300 steder. Dette har kunnet lade sig 

gøre, da vi har fået midler til profilering fra Pension for Selvstændige.  

  
 
Før, under og efter møder (bilag) 
Til arrangementer i VIRKSOMME kvinder oplever vi, der er mange forskellige måder at afholde 
møder på. På sidste Hovedbestyrelsesmøde samlede vi alle disse erfaringer, som kan bruges 
som inspiration og huskeseddel. Den vil komme ind og ligge i afsnit 7. i 
informationshåndbogen. 
 
Hjemmesiden, brug af Facebook og ”pudsemøde” af hjemmesiden 
Hjemmesiden bliver brugt mere og lokalafdelingerne er blevet dygtige til eksempelvis at lægge 
de lokale arrangementer ind.  
I sidste måned holdt landsledelsen møde, hvor vi reviderede hjemmesiden - et ”hjemmeside-
pudsningsmøde” Det var en hyggelig eftermiddag. Flere hoveder ser jo mere og kan komme 
med gode forslag til korrektioner og tilføjelser. Når vi sidder flere sammen og skal ”pudse” 
hjemmesiden kan det lidt kedelige redigeringsarbejde blive helt hyggeligt, sjovt, interessant og 
lærerigt. Når man hygger sig i godt selskab, tager det ingen tid.  
Hvis nogen har spørgsmål, ændringer og tilføjelser til hjemmesiden, så send en mail til vores 
IT koordinator, Inge Andersen. (Inge@finnandersen.dk). Så vil Inge sørge for at få det rettet. 
Det kan også være vi holder 
hjemmeside ”pudsemøde” igen.  
  
VIRKSOMME kvinder gruppen på Facebook er et 
hurtigt opdateret medie. Medlemmerne bruger 
den mere og budskaber og gode oplevelser kan 
spredes lynhurtig på tværs af lokalafdelinger og 
til potentielle medlemmer. Jeg kan kun anbefale 
I bruger den, når I har oplevelser, I vil dele med 
os andre.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.virksommekvinder.dk
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Mærkesager 
I dette valgår er det aktuelt at invitere folketingsmedlemmer 
ud i vores virksomheder og drøfte vores mærkesager. Det 
kunne være: økonomien i landdistrikter, planlov og 
landzoneloven, SMVére i hele Danmark, samarbejde med det 
offentlige og hvad der ellers interesserer og berører jer.  
For eksempel havde lokalformand Lene Nielsen og Dorthe 
Holm Nielsen, Sønderjylland, besøg af folketingsmedlem, 
Jesper Petersen,(S) som efterfølgende gav en fin avisomtale.  
 
Han var blandt andet interesseret i at høre om vores 
medlemmer, i Udkantsdanmark, der har problemer med at 
låne penge, og net forbindelse. 
(Bilag: mærkesager)Ligeledes vil Jacob Thiel, i HVR også 
meget gerne høre fra jer, hvis nogle af jer har eller hører om  
eksempler på udfordringer i 
Udkants/Udsigts/Udviklingsdanmark. 
 
 
 
Medlemstal og kontingent  
Frivilligt arbejde, branche- og foreningsarbejde har det generelt hårdt i disse år, da 
medlemstallene er faldet og dermed også påvirker økonomien. 
Vores nuværende medlemstal dækker ikke vores faste udgifter.   
Vi budgetterer med et underskud, som også er ok og godkendt, da vi har en egenkapital der 
kan tåle, at vi kører med underskud. Men vi skulle jo gerne få så mange medlemmer, at vi kan 
få sorte tal igen. Hvad kan der for eksempel gøres for at få sorte tal igen?  
Vi kan:  

- Få nye medlemmer,  
- hæve kontingentet,  
- ændre begge hovedbestyrelsesmøderne til 1- dagsmøder. I dag er forårsmødet 2-dags 

og efterårsmødet 1- dags.  
 
Det blev allerede besluttet på hovedbestyrelses mødet den 27.-28. februar, og træder i kraft i 
2016. Det vil dog ikke dække hele underskuddet.  
 
Der var også på hovedbestyrelsesmødet stemning for en stigning af kontingentet for aktive 
medlemmer, men man vil dog afvente om landsgeneralforsamlingen vil bakke op om dette. 
Kontingentet for 2015 er: 1925 kr. for aktive medlemmer – svarende til 160 kr. om måneden.  
   
Vores medlemstal april 2015: i alt 310 medlemmer, hvoraf 208 er aktive.  
 
Vi har brug for alle mulige gode tiltag. Små som store.  
Vi skal alle gøre en indsats for at få nye medlemmer til vores dejlige forening, og mund til 
mund metoden er og bliver stadigvæk den bedste anbefaling.  
 
Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg gerne ville have været 1000 medlemmer for to år siden 
til vores 50 års jubilæum. Det er vi ikke. Det gør heller ikke noget, for  
VIRKSOMME kvinders mål er ikke, at have flest mulige medlemmer, men at have en god 
økonomi, til et godt, målrettet og ambitiøst netværk for alle medlemmer.  
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VIRKOMME kvinders har fået ny kursusleder – Anette Laursen 
I efteråret på hovedbestyrelsesmødet blev Anette Laursen valgt til ny kursusleder, da Elisabeth 
Weber havde valgt at stoppe som kursusleder. Vi håber så stadigvæk på at Elisabeth, har 
mulighed for, samt tid og lyst til at arrangere ture til Polen. Det har hun heldigvis ikke været 
afvisende overfor.☺  
Anette har gennem de sidste 18 år arbejdet indenfor uddannelsesverdenen og 
sidder også i dag i Uddannelsesudvalget i Håndværksrådet.  Anettes mand, 
Jørgen har et malerfirma, så også på den front er hun involveret i for eksempel 
lærlinge og efteruddannelse for deres medarbejdere. Tillykke med posten 
Anette.  alc@alc-consulting.dk 
Ud fra ideer og rammer fra hovedbestyrelsesmødet i efteråret og menige medlemmers ønsker, 
har Anette tilrettelagt og sendt invitation ud pr. mail, til landskursus om:  
 

Tidsvaner og daglig effektivitet, 
 
som bliver holdt den 21.august fra kl. 9.30 til kl. 16.00. på Fangel Kro.  
Underviseren bliver Martin Anker Wiedemann, som er direktør og master trainer i firmaet 

Persolog. (Bilag) 
 
Citater omkring planlægning:  
”Nogle har ure, andre har tid” Johs. Møllehave 
”Jeg går lige ud og nusser en fisk” Dorthe ”Fisk” Hansen.   
 

Af hensyn til lokalafdelingers sommerprogrammer og efterårets Christiansborgmøder og 
landskonferencer, er det meningen fremtidige landskurser og studieture skal ligge i foråret. 
Angående studieture til udlandet har Anne Skov, Sønderjylland sagt ja, til at arrangere disse.  
 
 

Bladet                               
 
Sidste år havde vi fået en ny redaktør. Troede vi. Det havde vi desværre ikke alligevel, da hun 
måtte trække sig på grund af personlige og virksomhedsmæssige udfordringer.  
I stedet tog Hanne Lund midlertidigt ansvaret for at samle materiale ind så vi kunne få sendt 
bladet ud. En stor tak til Hanne for indsatsen. 
   
Men en ny bladansvarlig efterlyses fortsat.  
Det ville være dejligt og ideelt at have to årlige blade + 8-10 årlige nyhedsbreve.  
Men det kræver, der findes en tovholder til dette. En bladansvarlig til to årlige blade vil sige: 
At få ideer, samle materiale sammen, skrive nogle få artikler/interviews og sørge for der bliver 
taget billeder. Det er ikke nødvendigt at kunne sætte et blad op. Her har vi god hjælp af 
grafikeren. Korrekturlæsere - landsformanden er pr. tradition behjælpelig med dette.     
 
Der har været givet et vederlag på 4000 kr. pr. blad til redaktøren. 
Dorthe Mehlbye, har tilbudt at være tovholder på nyhedsbreve ca. 8-10 gange om året – når 
hun stopper som kasserer. 
 

www.virksommekvinder.dk
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Landskonference arrangeret af Østjylland 
 
Her i foråret har der været megen snak om ensomme. Det var vi i hvert fald 
ikke til landskonferencen sidste år, hvor Lokalafdeling Østjylland havde inviteret 
os. Temaet var: ”VIRKSOMME kvinders indre værdier internt og eksternt”  
Med 54 deltagere var det en stor succes. Med rette, stor ros, blandt andet på 
Facebook, til hele lokalafdeling Østjylland.  
 
”En landskonference med faglige input: Erhvervsrådet fra Skanderborg, Marianne Kristensen, 
Advokat Helle Larsen omkring arv og pension, Som det sidste fik vi input af Michelle Hviid, som 
fortale om sit liv.  
Så kom aftenens fest. Fantastisk! Tak til Østjylland”. 
 

”Og de bliver ved i Østjylland  
Først landsformanden Ann Frederiksens time, som fortalte om top mærkesager og regel forenkling 
og udvalgsarbejdet i Virksomhedsforum. 
Hospitalskloven Petunia er virkelig skøn, utroligt at høre om klovnenes uddannelse og arbejdsliv på 
hospitalerne og plejehjem. Klovnene er begyndt at arbejde meget med demente. Skønt at høre at et 
menneske, der er blevet helt fjern for omverden, bare liver op og får et bekræftende øjeblik i live. 
Igen, igen, flot arrangement”. 
 
Og vi kan glæde os, for Lokalafdeling Fyn er i fuld gang med planlægningen af den næste 
landskonference, som bliver til efteråret den 30.-31. oktober, i Middelfart. 
 

Christiansborgmøde d. 27. november 2014 

Vores Christiansborgmøder er populære for både 
VIRKSOMME kvinder og folketingsmedlemmerne. Nu til dags 
har for mange folketingsmedlemmer desværre ikke nok 
erhvervserfaring. De ved ikke, hvilke udfordringer vi har, og 
dermed hvad der foregår i vores dagligdag ude i 
virksomhederne.  

Sidste år, var der 69 VIRKSOMME kvinder og ledsagere, der havde tilmeldt sig 
Christiansborgmødet med debat om SMV-forhold. De deltagende folketingsmedlemmer, der 
alle fortalte, at de havde erhvervserfaring,  ☺ var:  

Mike Legarth,Konservative, Yildiz Akdogan, Socialdemokratiet og Jacob Engel-Schmidt, 
Venstre. 
 
Tænk på jeres lokale Håndværker og industriforeninger og erhvervsforeninger om det evt. 
kunne være noget for dem at deltage.  
Send en mail til Bente Svendsen, bendte@virksommekvinder.dk så kan hun sende jer et 
udkast til en invitation.  
 
Bemærk Christiansborgmødet i år bliver onsdag den 25. november, så sæt blot kryds i 
kalenderen. Så kan du også være med til at give folketingsmedlemmerne et indblik i vores 
mærkesager og vores hverdag.   

www.virksommekvinder.dk
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 Lokalafdelinger 
Som landsformand er det være svært, at have tid til at deltage i lokale arrangementer. Det 
forgangne år har jeg dog været heldig at kunne deltage i flere arrangementer. Lokalafdelingen 
på Fyn, har været gode til at komme med datoerne i god tid, så jeg har kunnet sætte dem i 
kalenderen. Når jeg har været til et arrangement og hørt én fra bestyrelsen fortælle om det 
næste arrangement, har jeg syntes, det har lydt så spændende, at jeg VILLE med, 
selvom jeg har haft rigeligt at løbe til. Stort set hver gang, jeg har deltaget, er jeg 
kommet hjem fuld af energi og helt høj. ☺  
Og så har jeg tænkt, det var godt du tog afsted, Ann.  
 

- Sommertur Sanderum Gaard,  

- Carsten Abild, formand for landsbyerne i Danmark - Han brænder 
virkelig for vore små og mellemstore virksomheder i HELE landet. 
Det var en aften som var meget i takt med vore mærkesager om 
vores indre værdier, vores muligheder for banklån og IT-forbindelser 
i hele landet, forenklinger og unødvendigt administrativt bøvl samt 
samarbejdet med det offentlige. 

- Julearrangement startende med et indlæg af Dorthe Mehlbyes 
kyndige rundvisning på vores hjemmeside - hvordan vi som medlem 
kan bruge, men også give information videre. 

- Markedsføring, - det vil sige rettere PR og 
kommunikationsrådgivning specielt til små og mellemstore 
virksomheder – et samarbejde med Marie Louise Pedersen 
kan faktisk give dig en besparelse i forhold til, hvor og 
hvordan du eksempelvis skal annoncere. Med en skarpere 
virksomhedsprofil kan det dermed også resultere i et øget 
salg.  

- Virksomhedsbesøg ved vores medlem Susan Strobel i 
Assens, som sælger det vi alle bruger – Undertøj, badetøj 
og strømper mv.  

- Virksomhedsbesøg på Johan Bülow lakrids – han er 
iværksætter: Han satte sig for at lære at koge 
luksuslakrids på Bornholm i 2007. I 2014 havde han et 
overskud før skat på kr. 14,5 mio.   

 
Jeg synes altid det er interessant med virksomhedsbesøg, som giver mig en øget indsigt og 
respekt for virksomhederne og deres produkter. Vi har også selv haft besøg på vores 
maskinfabrik. Den 11. september, hvor jeg fik besøg af 7 kvinder fra et 25 år gammelt 
kvindenetværk fra Berlin, UHF – UnternehmerFrauen im Handwerk.  
Det er en god idé at være flere medlemmer, ved et besøg. Især når det er besøg fra udlandet 
– man hører mere og kan supplere hinanden. De kunne godt lide at smage den fynske 
specialitet, brunsviger. Lise Wosniak, fra Fyn og jeg tog imod de dejlige damer.   
 
Ud over at besøge vores virksomhed, Svend Frederiksen 
Maskinfabrik samt høre om VIRKSOMME kvinder, besøgte 
de også Janne Schwartz, Gravørfirma Schwartz, som 
fremstiller vores nåle og navneskilte, og Merete Møllenbach, 
MM design, hvor jeg købte min gallakjole til vores 50 års 
jubilæum.  

www.virksommekvinder.dk
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Et andet kvindenetværk fra Hannover havde også meldt deres ankomst til erfaringsudvekling, 
men måtte desværre melde afbud, da det faldt sammen med én af deres store Erhvervsmesser 
i Hannover. 
 
Folkemødet på Bornholm er i år den 11.-14. juni 2015. Håndværksrådets tema i år: 
 
”Til kamp for bedre politisk håndværk”  
 
VIRKSOMME kvinder arbejder på at deltage i samarbejde 
med Håndværksrådet. Dog har det ikke været muligt at afse 
tiden til det i år. Men Telse Risløw fortalte sidste år på vores 
Christiansborgmøde om et besøg fra Arbejdstilsynet. Denne 
oplevelse er nu blevet optaget på video og kommer med til 
Bornholm. ☺   
 

Håndværksrådet (HVR)  
 
Håndværksrådets bestyrelsesmøde og formandsmøde: 
 
De sidste par år er jeg blevet inviteret til at bidrage med 
mine/VIRKSOMME kvinders holdninger, når nye mærkesager 
skal drøftes og prioriteres til Håndværksrådets 
bestyrelsesmøde. Det blev holdt den 10. september, og for 
2015 er der fokus på: Udvikling og Uddannelse. 
                                                                                                                                                                                                                      
                        (billede: Ane Buch 60 års fødselsdags reception) 
Håndværksrådets årlige formandsmøde den 22. oktober, foregik sidste år i Provianthuset ved 
Christiansborg med bl.a. paneldebat med 3 folketingsmedlemmer:  
Mike Legart, konservativ,  
René Christensen DF og  
Ane Halsboe-Jørgensen, socialdemokratiet. 
 
Derefter et super indlæg af Mattias Tesfaye, Socialdemokratiet, som er forfatter til ”Kloge 
hænder”. Indlægget havde overskriften ”Er der en fremtid for håndværk og de små og 
mellemstore virksomheder”? 
Mattias Tesfaye er god til at sælge budskabet om vigtigheden af dygtige håndværkere og 
produktion i Danmark, går hånd i hånd med innovation, kreativitet og udvikling.  
 
Uddannelsesudvalget og HIS udvalget 

Der er igennem det sidste år sket rigtig meget på uddannelsesområdet. Alle faglige udvalg har 
været i gang med at ændre de forskellige uddannelser og skolerne har haft travlt med at 
tilpasse/ udvikle de nye rammer for erhvervsuddannelserne.   

I Håndværksrådets uddannelsesudvalg har de løbende fået orientering om, hvordan det går 
med udviklingen og de har også haft mulighed for at komme med input til 
undervisningsministeriet og de bekendtgørelser, der danner grundlag for 
erhvervsuddannelserne.   

Når der pr. 1. august starter nye elever på erhvervsskolerne, er det første gang, 
karakterkriteriet om minimum 02 i dansk og matematik er et krav. Elever, der starter direkte 
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på erhvervsuddannelse fra folkeskolen, skal fremover være 1 år på grundforløbet heraf et 
halvt år, hvor de snuser til alle fag i den faglige indgang og et halvt år, der er målrettet det fag 
de vælger. Elever, der er ældre, og hvor det er mere end et år siden de forlod folkeskolen, 
starter direkte på det faglige forløb og skal dermed være mere målrettet.  

De nye rammer giver udfordringer for både vore virksomheder, eleverne og skolerne – men vi 
må håbe, at det kæmpe arbejde reformen har medført, sikrer en højere faglighed og stolthed 
hos eleverne og dermed styrker vore fag. 

Et andet fokus, der har været i udvalget og indenfor erhvervsuddannelserne generelt, har 
været EUX - erhvervsuddannelse kombineret med gymnasiale fag. Der er rigtig mange 
brancher, der hilser denne kombination velkommen, da fremtiden ikke kun kræver, at man er 
en dygtig håndværker, men også en dygtig administrator, der har brede almene kompetencer.  

På det sidste udvalgsmøde var uddannelsesudvalget på besøg på Syddansk Erhvervsskole i 
Odense, hvor de fik en god orientering om skolens arbejde med EUX uddannelserne og en 
rundvisning, hvor de fik mulighed for at høre elevernes egen mening omkring 
mekanikeruddannelsen som EUX. En positiv dag med rigtig gode input fra skolen og eleverne. 

Et andet tiltag, som Uddannelsesudvalget i samarbejde med HIS-udvalget vil arbejde med i år, 
er et idékatalog, der skal indeholde konkrete, jordnære forslag til, hvad virksomheder kan 
tilbyde kommuner og/eller folkeskoler at samarbejde om med henblik på bedre information om 
erhvervsuddannelserne. Kataloget udarbejdes med udgangspunkt i både 
brancheorganisationers og håndværker- og industriforeningers erfaringer.  

Udvalget vil i år udsende et mindre spørgeskema til vore virksomheder. Undersøgelsen skal 
blandt andet gerne skal munde ud i en begrundelse af hvorfor, der oprettes flere og flere korte 
aftaler i stedet for almindelige uddannelsesaftaler samt afdækning af tilfredshed med 
skolepraktikelevernes færdigheder, når de kommer ud til vore virksomheder  

Jo, der er spændende emner at tage fat på indenfor uddannelsesområdet. Hvis I har 
spændende viden eller historier, der kan bidrage til dialog eller forbedringer indenfor området, 
så skriv endelig til Anette Laursen. 

 

Udvalg og Projekter:  
 
Råd, nævn og udvalg 
Udover deltagelse i Håndværksrådets bestyrelsesmøde om mærkesager, formandsmødet, 
Håndværker- og Industriforeningernes Samarbejdsudvalg, (HIS – udvalget)og Anette Laursen i 
Uddannelsesudvalget, sidder vi også til bords i en række udvalg, nævn og råd, som I kan finde 
i informationshåndbogen på hjemmesiden. (bilag) 
 
Fællesudvalget for selvstændige og medarbejdende ægtefæller  
Vi har som vanligt afholdt to møder det forgangne år i fællesudvalget.  
Vores formand for lovgivningsudvalget Vibeke Broman, næstformand Hanne Lund og jeg 
deltager.   
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ASE – i ASE er der generalforsamling d.21. maj, hvor Lis Jensen sidder. Lone Laursen som er 
suppleant, stiller også op til bestyrelsen. 
 
Så har vi blandt andet også repræsentanter i: Haandværkerforeningen i Kbh., Gruppen De 
selvstændige i Håndværksrådet, Kvinderådet, Pension for selvstændige, Vækstforum 
Region Sjælland og Virksomhedsforum.  
 
Udpeget til Virksomhedsforum igen ☺  
Sidste år blev jeg udpeget til en ny to - års periode, som virksomhedsrepræsentant i 
Virksomhedsforum i Erhvervs- og Vækstministeriet. Virksomhedsforum har eksisteret siden 
2012 og jeg håber også det vil fortsætte efter valget. 
Regelforenkling er stadigvæk vores topmærkesag i VIRKSOMME kvinder. Det er også noget vi 
skal holde øje med konstant i takt med nye regler og ordninger kommer til. 
Den nuværende regering har et mål: at 2 mia. kr. skal spares – inden år 2020 – på 
administrative byrder – der vil være en årlig status på dette. 
 
Arbejdet i virksomhedsforum kan følges på hjemmesiden www.enklereregler.dk    
Forslagsbarometeret på forsiden viser pt. at der i alt er sendt 460 forslag til de ansvarlige 
ministerier på Christiansborg. Her af:  
 
Gennemføres 153 sager,  
163 er delvist gennemført,  
70 gennemføres ikke og  
74 er fortsat under behandling. 
 
Det vil sige at 82 % gennemføres helt eller delvist. (Vores målsætning i Virksomhedsforum er 
at 80 % af videresendte forenklinger gennemføres helt eller delvist). 
      
Mødet i oktober omhandlede – udover indsendte forslag til forenklinger på hjemmesiden – 
temaet ”forenkling af EU-regulering”. Formanden Michael Ring samt et medlem af 
Virksomhedsforum og Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen havde et møde med EU-
kommissær Frans Timmermann, om hvordan vi griber regelforenkling an i Virksomhedsforum.  
 
Sidste møde den 2. februar omhandlede ”Barrierer for vækst” med fokus på at skabe 
forenklinger for iværksættere samt små og nystartede virksomheder – fjerne de barrierer de 
møder på deres vej til at vokse sig større.  
 
Næste møde er 3. juni, hvor temaerne er: ”kontrol og eftersyn – god regelførelse” For 
eksempel Arbejdstilsynet og SKAT; samt ”formen på Virksomhedsforum – en version 2.0”. Kan 
vi gøre virksomhedsforum bedre? Uanset dette års folketingsvalg. 
 

Virksomhedsforum har foreløbigt behandlet temaerne: 

§ Genbrug af data 
§ Ansættelse af udenlandsk arbejdskraft 
§ Implementering af EU-regulering 
§ Digitalisering 
§ Kommunal/regional implementering og offentlig sagsbehandling 
§ Arbejdsmiljø 
§ Statistik 
§ Danmark som produktionsland 
§ Regnskab og bogføring samt skatter og afgifter 
§ Forenkling af EU-regulering 
§ Barrierer for vækst 
 

www.virksommekvinder.dk
www.enklereregler.dk
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Inviteret til kongress om SMV’ere i EU i Napoli d. 2.-3. oktober 2014  
Som landsformand havde jeg igen fornøjelsen af at blive inviteret til den 3. kongres om 
Europæiske SMV’ere, som blev afholdt i Napoli den 2.-3. oktober sidste år. Denne kongres 
havde fokus på den økonomiske situation i Europa og på Innovation og iværksættere.   
 
Den italienske præsident og en kvindelig minister deltog, som resulterede i en hel del ekstra 
sikkerhedsmæssige foranstaltninger.  
Jeg følte mig også helt royal, for da jeg skulle hjem, var det med politieskorte fra 
kongresstedet og helt ud til lufthavnen.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Til november skal SMV kongressen holdes i Luxembourg med temaet:  
”Europa arbejder for SMV’ere – Sammen skal vi se fremad”. 
Her håber jeg også at blive inviteret med af Europakommissionen.  
 
 
Rygraden af den europæiske økonomi er netop grundlagt i små og mellemstore virksomheder. Der er fortsat stor 
fokus på vigtigheden af SMV’ere i Europa.  
 
 
2015 SME Assembly Update 
The motto of this year's gathering is "Europe Works For SMEs: Forward. Together." Following the tremendous success 
over three years, the 2015 SME Assembly is set to be yet again the most important European event for SME policy. This 
time more than ever we are inviting you to develop SME policy together and co-create innovative ways of cooperation 
to ensure effective support for entrepreneurs. To this end we are inviting well-known and new partners from the 
world of business, academia, policy making and media. We will be honoured by the presence of HRH The Grand 
Duchess of Luxembourg, in particular for an interactive discussion about women entrepreneurship. 
 
 
 

www.virksommekvinder.dk
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Afslutning 
Det var en 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.  
 
Det er fortsat dejligt, at være landsformand for VIRKSOMME kvinder, hvor jeg oplever og lærer 
så meget. Det er mit håb, at vi i det nye år vil vokse og styrke vores værdier internt og 
eksternt.     
 
 

Tak 
En tak skal lyde til Håndværksrådets direktør og personale, som altid lytter, er positive og 
konstruktive og imødekommende overfor os. 
 
Tak til hele landsledelsen, for nogle gode og konstruktive møder, og    
til Hovedbestyrelsen – vores samarbejde gør at vi kan løfte de opgaver og gøre det vi gør. 
Kun med samarbejdet og de gensidige indspark kan vi udvikle, forny og tilpasse os.  
 
Tak til bestyrelserne i lokalafdelingerne, for jeres arbejde og interessante arrangementer vi 
alle har glæde af.  
 
Husk med sammenhold og solidt samarbejde kan vi udvikle og forny os.  
Men det er os selv, der bestemmer og har ansvaret for dette.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Bilag: 
Bilag 1: Hvervebrev 
 2: Spiseseddel til afholdelse af møder – før – under og efter 
 3: VIRKSOMME kvinders mærkesager 2014-2016 
 4: Landskursus 21. august 2015, ”Tidsvaner og daglig effektivitet”   
 5: Råd, nævn og udvalg  
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KUNNE DU TÆNKE DIG, AT VÆRE MED I ET NETVÆRK MED SELV-
STÆNDIGE OG MEDARBEJDENDE KVINDER? 
 
 
Kære X 
 
VIRKSOMME kvinder er en sammenslutning af aktive kvinder i det danske erhvervsliv 
og et socialt netværk for den moderne kvinde af i dag.  
 
På landsplan arbejder vi for ligeberettigelse, så de gældende regler vedrørende barsel, 
sygdom, sygeorlov, efterløn osv. for kvinder på arbejdsmarkedet også gælder for de 
selvstændige. Vi gør ligeledes politikkerne opmærksomme på, og debatterer om, de 
love og regler der er uhensigtsmæssige for det danske erhvervsliv. VIRKSOMME kvin-
der arbejder tværfagligt og politisk uafhængigt og har sat væsentlige fingeraftryk på 
mange lovgivningsområder. 
 
Vores politiske mærkesager er: 
 

• Enklere regler – flere begavede IT-løsninger 
• VIRKSOMME kvinders indre værdier internt og eksternt 
• Det offentlige som medspiller 
• SMV i hele Danmark – hurtigt internet, god infrastruktur og logistik 
• Sociale rettigheder 
• Konkurrenceevne i Danmark/udland 
• Finansiering for iværksættere og ved generationsskifte 
• Tilpasse erhvervsuddannelserne 
• Politisk indflydelse i alle lag 

 

Læs evt. mere om hver enkelt mærkesag på www.virksommekvinder.dk/mærkesager 
 
Dét du får, hvis du melder dig ind i VIRKSOMME kvinder, er et landsdækkende net-
værk af erhvervsaktive kvinder. Du får et bredt netværk af sparringspartnere og ild-
sjæle – både i vores 12 lokalforeninger og på landsplan samt mulighed for, at deltage 
på en lang række faglige og sociale medlemsarrangementer. I vores medlemsblad bli-
ver du orienteret om f.eks. nye love og regler som kan gavne din virksomhed i praksis 
og du kan lade dig blive inspireret af historier om, hvad andre har gjort.  
 
Kunne du tænke dig at blive medlem, eller har vi vækket din nysgerrighed, så kontakt 
din lokalformand på www.virksommekvinder.dk/contact 
 
Vi håber at se dig i vores lille og stærke forening; netværket der er uundværligt i 
fremtiden, da flere og flere kvinder kommer frem i ledende stillinger og i det selv-
stændige miljø. 
 
Med venlig hilsen 
 
xxxxx 
 
 

www.virksommekvinder.dk
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Spiseseddel til afholdelse af lokale møder: 
 
 

                Før 
- Udsendelse af invitationer i god tid, både til medlemmer og stedet hvor det 

skal holdes (ca. 14 dage) 
- Opfølgning på udsendelsen evt. reminder evt. kombineret med deltagerliste 
- Evt. skriv nederst i indbydelsen om næste arrangement/ arrangementer 
- Deltagerliste udsendes for evt. samkørsel 
- Uddelegering af / opfølgning på ansvar for arrangementet 
- Evt. ringe ud til nye medlemmer for deltagelse 
- Fortælle indlægsholder/virksomhed om os – give hjemmeside oplysninger, 

visitkort mv. 
 

- Under 
- En kort præsentationsrunde for deltagerne (ved mindre møder/ 

arrangementer) 
- Mødeleder der byder velkommen og takker stedet for, at vi må komme  
- Byde nye medlemmer velkommen – evt. give blomster 
- Mødeleder opfordrer deltagerne til at stille spørgsmål 
- Vin/ gave /blomster  
- Appetitvækker til kommende arrangementer 
- Husk at medbringe visitkort etc. til at dele ud 
- Husk navneskilte (evt. bødekasse☺ ) 
- Opfordre deltagerne til at byde ind med forslag til kommende arrangementer 

lokalt og på landsplan 
- Evt. bordplan for at deltagerne blandes, husk de nye medlemmer 

 
- Efter 
- Aftale hvem der skriver referat for arrangementet 
- Evt. lægge billeder/ kommentarer på Facebook 
- Sende takkekort ud sammen med det nyeste blad 
- Det sidste arrangement på som et punkt i bestyrelsen for at evaluerer  
- Husk at komme forslag ind i ”idebanken”  
- Aflægge regnskab 
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 Bilag: VIRKSOMME kvinders mærkesager for 2014 – 2016 
 
I marts 2014, reviderede VIRKSOMME kvinders hovedbestyrelse vores mærkesager for en 2-årig periode.  
 
Mærkesagerne udstikker en retningslinje for vores arbejde i prioriteret rækkefølge. 
For vores prioritering af mærkesager, kan det også komme i betragtning, hvilke sager der kan profilere VIRKSOMME 
kvinder.   
 
Valget af emner til vore mærkesager bygger især på input fra vores medlemmer og Håndværksrådet. 
 
De nedenstående mærkesager vil vi arbejde med de næste 2 år – men er der aktuelle erhvervspolitiske emner, der 
har betydning for VIRKSOMME kvinder – er der selvfølgelig også plads til dem.  
VIRKSOMME kvinders mærkesager i prioriteret rækkefølge ser således ud:  
 

1. Enklere regler – flere begavede IT-løsninger.  
Vi skal fortsat kæmpe for at fjerne unødvendige administrative udfordringer, som kun koster tid og penge for 
danske virksomheder og for det danske samfund. De digitale løsninger skal i højere grad gennemtestes inden de 
tages i drift lige som en passende overgangsperiode er en nødvendighed. Vores Landsformand Ann Frederiksen 
sidder fortsat i virksomhedsforum, et forum under erhvervs- og vækst ministeriet som skal kigge på 
administrative byrder /lettelser. Har du emner du ønsker hun skal give videre så send en mail 
til ann@virksommekvinder.dk 

  
2. VIRKSOMME kvinders indre værdier internt og eksternt. 
Vi vil arbejde med hvem og hvad vi står for personligt såvel som erhvervsmæssigt. Vores værdier beskrives i dag 
som værende: ambitiøse, feminine og målrettede. Vi skal i fællesskab blive bedre til at synliggøre foreningen. 
Dette kan ske via præsentationer af foreningen i andre netværk og forsamlinger. Vi skal blive bedre til at bruge 
hinandens kompetencer og være stolte af at være iværksætter – medarbejdende og ledende kvinder der har 
mulighed for sparring og indflydelse på flere planer. 

 
3. Det offentlige som medspiller. 
Vi ønsker at styrke og lære af hinanden gennem erfaringsudveksling. Gennem et bredt samarbejde politikere og 
erhvervslivet imellem, kan vi skabe vækst og gode vilkår for at drive erhverv i hele Danmark.    
 
4. SMV i hele DK – (hurtig internet i DK) 
Vi ønsker at styrke muligheden for at kunne drive små- og mellemstore virksomheder ikke kun i storbyerne men 
også i resten af landet – det kræver hurtigt internet, god infrastruktur og logistik, SMV venlige udbud, 
fagentrepriser, målrettede erhvervstiltag som håndværkerfradraget. Etablering af virksomheder udenfor storbyer 
vil kunne reducere leveomkostninger og faste udgifter mv.        
    
5. Sociale rettigheder. 
Om du er ansat eller driver virksomhed som enkeltmandsvirksomhed eller selskab skal der være fair vilkår i 
forhold til sociale rettigheder så som barselsvilkår og tegning af sundheds-, sygdoms-, arbejdsskade- og 
arbejdsløshedsforsikringer.                     
      
6. Konkurrenceevne DK/Udland. 

     Vi vil arbejde for vores konkurrenceevne bedres i DK og udlandet.  
           

     7. Finansiering – iværksætter/generationsskifte.  
     Bedre finansieringsmuligheder for iværksættere og ved generationsskifte. 
 

8. Tilpasse erhvervsuddannelserne. 
Fokus på at tilpasning af erhvervsuddannelserne så vi sikrer os veluddannet arbejdskraft  hvor behovet er i dag og 
fremadrettet.   

    
9. Politisk indflydelse i alle lag. 
Sikre sig politisk indflydelse ikke kun på Christiansborg, men i relevante bestyrelser, råd, og udvalg.   
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                                           Landskursus for VIRKSOMME kvinder 

Hermed en indbydelse til årets kursusdag, hvor vi i år skal have fokus på os selv, vores dagligdag og vore vaner. En dag, hvor vi får gode input til at 
ændre de vaner, vi ikke er helt tilfredse med og tilføje nogle nye, der giver mere værdi – eller tid til det vi også gerne vil. 

Dages tema: 

Tidsvaner og daglig effektivitet 

  

Tid og sted:  

Fredag den 21. august 2015 klokken 9.30 til 16.00 

Fangel Kro, Fangelvej 55, 5260 Odense S 

Det får du ud af at deltage på kurset: 

•       Indblik i dine egne tendenser og tidsvaner i forhold til den daglige effektivitet  

•       Konkrete ideer til at overkomme kravene og skabe mere personligt overskud og fokus.  

•       Inspiration til din egen videre personlige udvikling i forhold til jobbet.  

•       Udleveret en personlig strategiplan for effektivitet, samt et værktøjskort til prioritering og delegering. 

 

Vores oplægsholder er Martin Anker Wiedemann, som er direktør og master trainer i persolog® Danmark, der er en videns 
virksomhed med speciale i udvikling af organisationer gennem mennesker.  (Læs evt. mere på www.persolog.dk)  

 

Prisen for deltagelse på kurset incl. fuld forplejning hele dagen, værktøjskortet og hyggeligt samvær er 1.250 kr. incl. moms. 

Tilmelding til kursusleder Anette Laursen på alc@alc-consulting.dk eller tlf. 23239576 senest den fredag den 19. juni 2015. 
Tilmelding er bindende af hensyn til kro og oplægsholder. Indbetaling af beløbet skal ske samtidig med tilmeldingen til reg. 6190 
konto nr. 0003771520.  

www.virksommekvinder.dk
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 Notater: 
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