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Beretning for VIRKSOMME kvinder 2015-2016  
 
Der er nu gået 10 år, siden jeg blev valgt som ny landsformand efter Vibeke Broman. 
Det er gået stærkt, det har været spændende, og det har levet op til mine 
forventninger.  
Jeg var og er stadigvæk ikke inde i alting. Jeg har derfor igen og igen fået bekræftet, 
hvor vigtigt det er, at du har et netværk. 
     
VIRKSOMME kvinders landsgeneralforsamling er en god anledning til at udvide sit 
netværk og møde medlemmer fra andre lokalafdelinger i landet. Denne dag kan 
samtidig med også give jer et indtryk af, hvad der sker på landsplan, hvad vi gør 
uddannelses- og lovgivningsmæssigt samt hvilken indflydelse vi har.  
 
At sætte sig hen ved siden af nogen jeg ikke kender, eller har talt med før, kan jeg 
faktisk godt lide. Det gjorde jeg også forleden.  
Inden jeg kunne nå at spørge om noget, henvender min sidemand sig til mig og siger:  
”Vi skal sove sammen!”.  
Vi kendte ikke hinanden, men efter at have fået snakket med Kirsten, som min 
sidemand hed på vores landskursus i sidste måned, blev enige om vi om, vi nok skulle 
finde ud af, at skulle værelse sammen på studieturen til Prag til oktober.    
 

Landsledelsens tiltag i løbet af året:  
 
Sidste år holdt vi 
Landsgeneralforsamlingen på  
Hotel Hedegården i Vejle  
med hele 50 deltagere. 

 
Til landsledelsen fik vi valgt  
ny næstformand, Dorthe Hansen, lokalafd. Sydsjælland   
og ny kasserer, Vika Bæch Laursen, lokalafd. Vestsjælland.  
Eftersom disse to lokalafdelinger har slået sig sammen,  
er de nu begge fra lokalafdeling Sjælland.  
 
Efter generalforsamlingen gav direktøren fra 
Håndværksrådet, Ane Buch, et indlæg om 
Erhvervsuddannelser; og vores kursusleder Anette Laursen et 
indlæg som hed ”kommunikation – at gøre fælles”.  
Det var en rigtig dejlig dag, hvor snakken og spørgelysten var stor, positiv og 
konstruktiv. 
 
 



 

2 
 

Hovedbestyrelsesmøder (HB møder)  

Vores hovedbestyrelsesmøder er også konstruktive…  
 
På årets to hovedbestyrelsesmøder den 4. september og 4. marts har vi ud over de 
faste punkter på møderne, bland andet også drøftet nye mærkesager, (bilag) 
medlemshvervning og haft erfaringsudveksling i og mellem Landsledelsen og 
lokalafdelingerne. 
 
Især vil jeg gerne fremhæve vores sidste møde her i marts.  
Personligt, synes jeg det har været en af vores bedste hovedbestyrelsesmøder.  
 
Vores tværfaglighed og forskellighed kom nemlig frem på fornemste vis.  
Især da vi skulle drøfte og forny vores Mærkesager. Vores mærkesager skal jo:  
- ”Beskrive os” og være nogle vi kan identificere os med.  
-  Som landsformand, skal jeg jo også bruge dem, når jeg skal fremføre vores      
mærkesager til møder, i udvalg og i medierne. 
 
For at vi kan dække alle de erhverv vi repræsenterer, og ikke ”kun” 
håndværksvirksomheder, blev vi enige om vores mærkesager skulle ændres til nogle 
mere generelle. Vores hovedoverskrifter er: 
 

• Tværfagligt netværk lokalt og landsdækkende. 
• Kompetence og uddannelse. 
• Indflydelse og Lovgivning. 

 

Flere gange var vi uenige med vores forskellige synspunkter, som resulterede i nogle 
rigtig gode, konstruktive diskussioner. Uenigheder og diskussioner kan rykke os alle, 
hvis de er saglige.  
 
Forleden læste jeg et citat af en tidligere højskoleforstander: 
  
”For mig er højskolen indbegrebet af en verden, hvor man kan mundhugges om de 
største materier og spørgsmål her i livet – og sætte punktum med et kram”. 
 

Citat af Torben, en tidligere forstander på Oure Højskole på Fyn 
 
Det kan jeg godt overføre til VIRKSOMME kvinder. 
 
Jo flere VIRKSOMME kvinder vi er, jo mere alsidige og mangfoldige 
bliver vi. Jo mere alsidige og mangfoldige vi er, jo mere kreativitet, 
innovation får du - og din virksomhed. 
Så lad os få endnu flere VIRKSOMME kvinder som både er ambitiøse, 
feminine og målrettede. Det kunne være rigtig dejligt. 

Citat fra min beretning 2008 
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Mangfoldigheden gør stærk – Det er svært men mindst lige så vigtigt, at få nye typer 
erhverv med – det gøre diskussionerne bedre og bredere på den gode måde.  
For så bliver vi den forening af kvinder, som er den væsentligste drivkraft i dansk 
erhvervsliv.  
 
I samarbejdsudvalget med Håndværker- og Industriforeningerne (HIS udvalget), har 
der længe været ønske om flere medlemmer og fornyelse.  

Der blev derfor taget initiativ til en landsdækkende markedsføringskampagne her 
i foråret med en fælles hjemmeside for de mange Håndværker- og Industriforeninger i 
hele Danmark inklusiv os, som ønskede at være med.  

Hjemmesiden hedder 
www.hifdanmark.dk, henviser derfor 
også til VIRKSOMME kvinder og til 
vores hjemmeside.   

 

 

 

Pension for Selvstændige og 
Varelotteriet sponsorerer 
kampagnen og hjemmesiden.  

I forbindelse med kampagnen, har vi sendt et hvervebrev ud til 320 potentielle 
VIRKSOMME kvinder, som Pension for Selvstændige vil ringe og følge op på for os pr. 
telefon. Og så håber vi på, at der vil komme nye medlemmer ud af projektet.  

I forbindelse med kampagnen har vi lagt slogans/statements ind på vores 
hjemmeside, som beskriver, hvad vi står for.  

 

www.hifdanmark.dk
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Ordet ”succes” fik vi en god debat ud af. At deltage i HB møder kan også blive helt 
nørdet. 

Antal Medlemmer d. 15.05.16:  301 medlemmer 

Aktive: 197    Passive: 97   Æresmedlemmer: 6  

Bladet og nyhedsbreve  

Vi har fået en ny redaktør og hun hedder Elisabeth Weber. 
Elisabeth vil som ny redaktør sørge for to blade årligt sommer 
og vinter. Elisabeth.m.Weber@gmail.com 

Personligt synes jeg, det er godt at have både blade og 
nyhedsbreve. Vi kan alle bruge bladene som reklame, til at tage 
med til potentielle nye medlemmer. Jeg har for eksempel brugt 
at tage eksemplarer med på kurser, til Advokaten og 
arrangementer, internt og eksternt i VIRKSOMME kvinder.    

Dorthe Mehlbye tilbød at være tovholder på ca. 8-10 årlige 
nyhedsbreve, efter hun stoppede sidste år som landskasserer. 
Det vil hun fortsætte med. Når I mailer/sender materiale, så 
send gerne materialet både til Elisabeth og Dorthe. 
Nyhedsbrevene kommer jo kun ud til medlemmer, hvorimod 
bladet også kommer ud til andre. 
Dorthe@virksommekvinder.dk  

 
  

 

 

mailto:Elisabeth.m.Weber@gmail.com
mailto:Dorthe@virksommekvinder.dk
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   VIRKOMME kvinders landskursus  

Det forgangne år har vi haft hele to landskurser: I august sidste år og april i år.  
Indholdet til disse er valgt ud fra ønsker fra Hovedbestyrelsen og andre medlemmer.  
Af kursusemner har der blandt andet været foreslået: 
 
Diskprofilanalyser, Kropsprog, kommunikation og præsentations- og taleteknik. 
Bestyrelsesseminar og uddannelse indenfor bestyrelsesarbejde.  
Og hvad I ønsker skal I få: 
 
Landskurset: ”Tidsvaner og daglig effektivitet” den 21. august 2015                  
 

   
 
Omhandlede at få mere styr på din hverdag. 
Martin Anker Wiedemann fra Persolog underviste os, og gav os nye værktøjer, til at 
planlægge vores hverdag ud fra, hvem vi er.  
Således kunne vi, blandt andet via en Diskprofilanalyse, blive klogere på os selv og 
dermed få mere ud af vores hverdag.  
 

Den 15. april var der 29 modige VIRKSOMME kvinder, som deltog i landskurset       

”Vi ku sku…” ☺  Flere grænser blev overskredet for mange denne dag:   

 

Om formiddagen var vi på Bridgewalking på 
den gamle Lillebæltsbro. Eftermiddagens 
læring stod på præsentation og tale.  
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Kasper Kent fra Rhetor i København underviste os i, at prøve og turde holde en tale 
ud fra tre ting:  

• formulere klare budskaber, som trænger ind og sidder fast, 
• bygge bro til dine tilhørere, appellere til både deres forstand og følelser samt 
• skabe billeder i tilhørernes hoveder. 

Vi fik også nogle praktiske tips til, når du så står foran en forsamling og holder talen. 
For eksempel at stå i power statur kan give dig en ro og sikkerhed før, under og efter 
en tale.  

Vores VIRKSOMME kvinde i vores logo står faktisk i power statur.             
Det har  jeg ikke tænkt på før. 

Vores kurser er billige, da vi ikke skal tjene penge på dem. Men fordi vi har været 
flere deltagerne end budgetteret, har de givet et overskud på i alt ca. 7000 kr.  
Pengene gemmes til senere uddannelse brug. 

Vores kursusleder Anette Laursens har med rette, fået ros for disse kurser. Godt gået 
Anette.  
 

Landskonferencen arrangeret af lokalafdeling Fyn den 30.-31. oktober 

Blev afholdt i Middelfart med velkomst af Borgmester, Steen Dahlstrøm. 
Der var indlæg i den flotte arkitekttegnede Middelfart Sparekasse om det psykiske 
arbejdsmiljø, og arbejdet med at udleve visionen "bedst til kunder".  
Middelfart har 2 år i træk været kåret til årets virksomhed.   
Herefter var der indlæg af to forretningsdrivende kvinder i Middelfart om deres 
butikker, netbutik og livet som selvstændig. Der var efterfølgende mulighed for besøg 
i deres forretninger. Dagen sluttede med undervisning i sang og festaften med 
indlagte overraskelser. 
 
Lørdag morgen fortalte Mette Øder om sund planlægning –                                
”Hvad er en sund krop i et sundt sind?” 
 
Herefter var det forfatter og psykoterapeut Odile Poulsen, som fortalte om sit liv med 
vold, sexmisbrug og senere prostitution, til også at opleve og have det positive liv i 
dag både privat med mand og børn samt på arbejdsmarkedet.   

(se også referat i sidste blad) 
Lokalafdeling Fyn har med rette fået ros for tilrettelæggelsen, gode indlæg, besøg, 
socialt samvær og underholdning.   
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I år bliver landskonferencen skiftet ud med en studietur til Prag den 1. – 4. 
oktober 2016.  Det er lokalafdeling Sønderjylland der arrangerer denne. – Mange tak 
for det. Der er 30 Virksomme Kvinder, som har tilmeldt sig. De skal bl.a. på 
byrundtur, bådtur og virksomhedsbesøg på Skodafabrikkerne – Det har jeg hørt skulle 
være meget spændende. (Jeg skal jo dele værelse med Kirsten fra landskursus, og 
det glæder jeg mig til.) 
 

Christiansborgmødet (nr. 23.), som hvert år arrangeres af lokalafdeling 
Kbh. og omegn, blev flyttet fra d. 25. november 2015 til onsdag d 6. april 

2016 pga. valget den 3. december om rets forbeholdet, EU valget.   

”Med lov skal land bygges” står der over 
indgangen til Folketingssalen på 
Christiansborg. Vores folketingsmedlemmer 
skal fortsat også have kendskab til dagens 
Danmark udenfor Christiansborg. Det hjælper 
VIRKSOMME kvinder gerne med. Blandt andet 
i vores Fællesudvalg, i Virksomhedsforum, via 
medlemsskabet af Håndværksrådet og på 
vores Christiansborg møder.                         
I år var Christiansborgmøde nr. 23, 
arrangeret af lokalafdeling København og 
omegn, rykket til den 6. april på grund af EU 
valget om rets forbehold.  

Efter min mening var 2015 et valgår, som har 
været præget af, til tider trættende 
mudderkastning politikerne imellem, i stedet 
for at drøfte og diskutere politik.  

Derfor var det en fornøjelse at få besøg i 
vores virksomhed af to fynske 
Folketingsmedlemmer Jane Heitmann, 
Venstre og Trine Bramsen Socialdemokratiet og opleve dem stå sammen på tværs af 
rød og blå blok om en fælles sag og snakke politik. Nemlig valget om rets forbeholdet 
i EU.  

At tale med folketingsmedlemmerne selv, giver en anden fornemmelse for, hvad de 
foretager sig og vice versa. Det gjorde indtryk på dem at høre, hvor mange forskellige 
produkter og brancher der leveres til, fra en lille Maskinfabrik med 18 ansatte på 
Midtfyn. Dermed håber og tror jeg også på, de ved selvsyn kunne se vigtigheden af, 
at vi fortsat uddanner og skal have dygtige håndværkere fremadrettet. Det var Jane 
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Heitmann og Trine Bramsen nu heller ikke i tvivl om, men det er selvfølgelig altid 
noget andet selv at opleve det.  

I år bestod ”det lille” Christiansborg panel af 
Yildiz Akdogan fra Socialdemokratiet – 
medlem af ligestillingsudvalget og 
Laura Lindahl fra Liberal Alliance –     
medlem af beskæftigelsesudvalget. 
 
Yildiz skrev faktisk en mail til mig efter 
Christiansborgmødet, hvor hun takkede for 
de gode inputs hun igen havde fået fra os. ☺ 

Og til min glæde fortalte hun om os, til 
beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen: Nævnte, hvor vigtige vi var og 
opfordrede ministeren til at inddrage også os i den kommende proces om et nyt 
forsøg på at finde en løsning på barsel for selvstændige. 

Ministeren lovede hende, at han ville kontakte os!  

Yildiz sluttede sin mail af med og håbede på, at vi fortsat vil kæmpe for en ordning, 
der er til gavn for mange kommende iværksættere – ikke mindst kvindelige 
iværksættere. 

Folkemødet på Bornholm 2015:  Telse Risløw har haft besøg af 
Arbejdstilsynet: 
På Håndværksrådets youtube-kanal kan man se Telse Risløw fortælle om en morsom 
oplevelse med Arbejdstilsynet https://youtu.be/rCslJEjvOhI. 
Den blev vist på Folkemødet på Bornholm.  
 
 

 Lokale arrangementer 

Man må sige at det er som aktive, VIRKSOMME kvinder vi virkelig får noget for vores 
medlemskab: Et godt netværk; både erhvervsmæssigt og socialt.  

Nogle gange endda venner for livet.  

https://youtu.be/rCslJEjvOhI. 
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Den 27. august sidste år, var jeg som 
landsformand inviteret sammen med tidligere, 
nuværende og æres- medlemmer til at deltage 
i en hyldest til VIRKSOMME kvinder gennem 50 
år i Østjylland.  

En 50 års og 25 års jubilar blev også hyldet, 
Erna og Dorthe.   

Snakken gik, der var fine taler og der var herlig 
underholdning af kogekonen Myrna.  

Rigtig dejligt og hyggeligt var det også, da jeg var inviteret til min tidligere 
landskasserer, Lone Laursens fødselsdag. Også her var jeg rigtig glad for at deltage. 
Jeg kunne slet ikke lade være. ☺ 

 

Min mand og jeg var selv værter for et 
lokalt arrangement i vores virksomhed    
her i januar, hvor ledsagere også var 
inviteret med til at se   

Svend Frederiksen Maskinfabrik A/S.   

Jeg kan anbefale at bruge tjeklisten til 
lokalarrangementer fra 
bestyrelseshåndbogen som inspiration og 
god hjælp, når I skal stå for et 
arrangement. (både før, under og efter 
mødet).  

 

                                                               
I februar var jeg ude til et lokalt 
arrangement ved et andet fynsk medlem, 
Anne Margrethe Dalskov. Hun underviste os først i Pilates med 
efterfølgende foredrag om hendes liv og job som Zoneterapeut 
og Massør.                                                                                                    
Ud over at vores logo er en power statur, lærte jeg denne aften 
at VIRKSOMME kvinder i Kina betyder ”dynamiske kvinder”.   
På kinesisk hedder VIRKSOMME kvinder: 

  Huó yuè de fù nü   = 活 跃 的 妇 女   
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huò: kan betyde levende, bevægelig eller opfindsomme 

yuè: kan betyde springe, være ivrig.                                                                           
Når de to bliver sat sammen betyder det: rask, at puste nyt liv i, dynamisk  

de: er ”bare” grammatik og                                                                                   
fù nü: betyder kvinder. Så dynamiske kvinder er vi på kinesisk ☺ 

Lokalafdelings arrangementer og initiativer kan ses på hjemmesiden. Så hvis I er 
interesseret i at deltage til arrangementer rundt i landet, kan I spørge om det er 
muligt. Der er næsten altid være plads til en mere, og det er så meget sjovere, hvis vi 
er nogle stykker.   

Håndværksrådet (HVR)      
 
Ved medlemskab af Håndværksrådet har vi blandt andet meget større indflydelse.  

Det er blevet en tradition, at jeg er blevet inviteret med til Håndværksrådets 
bestyrelsesmøde, i september, når der skal drøftes mærkesager. 
På mødet blev det besluttet at overskriften for mærkesager i 2016 skulle være:  
 

Sund vækst for SMVére i hele Danmark. 
 
Desværre har vi i alle årene også bidraget og hjulpet hinanden med udfordringer og 
problematikker, som vi i fællesskab kan hjælpe hinanden med og som kan være 
svære at løfte for den enkelt virksomhed. 
 
Vi har jo måtte genoptage kampen om barselsudligningen for 
alle selvstændige mænd og kvinder. Jeg har dog ikke opgivet. 
Men det var godt nok noget af en mavepuster, da vi lige 
havde fået vedtaget en ordning i 2013, efter adskillige års 
kamp, som så blev afblæst i år, inden den kom i gang.    
Barsel for selvstændige blev også diskuteret med panelet af 
folketingsmedlemmer på årets formandsmøde i 
Håndværksrådet. Ane Buch var i en række dagblade, da hun 
skrev en klumme om dette med overskriften:  
 
VIL DU HAVE BØRN ELLER VIRKSOMHED? (Bilag) 

  
Og jeg ved, at Ane Buch havde besøg af beskæftigelsesminister Jørn Neergaard 
Larsen i fredags, hvor han gerne ville komme og forklare sig omkring barsel.    
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Uddannelsesudvalget og HIS udvalget. 

Til formandsmødet i HIS udvalget, afviklet i 
Hørsholm, deltog Bente Svendsen og jeg. Det var et 
rigtig fint arrangement med besøg af den 
nyudnævnte Erhvervs- og vækstminister, Troels 
Lund Poulsen. Han roste blandt andet 
Virksomhedsforums arbejde, der kan skabe positive 
ringe i dansk Erhvervsliv. 

Der var også indlæg fra nyvalgt folketingsmedlem, Rasmus Nordkvist, fra de 
Alternative som er Erhvervs- og Iværksætter ordfører.  
 
Ernst Genckel kom med indlæg om vækst gennem professionelle bestyrelser.  
 

Uddannelsesudvalget  
 
I august 2015 blev de første elever optaget på grundforløb 1, med de nye rammer for 
erhvervsuddannelserne. Det er nu spændende, at følge om eleverne er bedre, når de 
skal ud i praktik efter grundforløb 1 og 2 her til sommer.  Reformen - og de 
konsekvenser og muligheder - der følger med, er noget Uddannelsesudvalget i 
Håndværksrådet følger tæt og løbende får informationer om.  

Der har været en undersøgelse, bl.a. 
hos vore medlemmer om erfaringer, 
holdninger og viden om bl.a. 
uddannelsesaftaler og EUX lærlinge. 
Hele 94 VIRKSOMME kvinder deltog og 
det må siges at være flot.  
Undersøgelsen er foretaget i et 
samarbejde med HIS udvalget, og skal 
udmunde i et idekatalog til kommuner 
og skole. Kataloget skal gerne 
medvirke til øget tilgang på erhvervsuddannelserne, som vi får så hårdt brug for, idet 
vi kommer til at mangle 50.000 faglærte om få år.  

Den 24. september var jeg substitut for Anette Laursen, som 
har siddet i Uddannelsesudvalget. På mødet var der besøg af 
Mathias Tesfaye, Socialdemokratiet, Marlene Harpsøe, Dansk 
Folkeparti og Klaus Christoffersen fra Jobcenter KBH.  
Mattias Tesfaye, er kendt for bogen ”Kloge hænder”.     Når de 
ikke bliver citeret taler de med glæde mere ”frit” og kan 
komme med deres egen personlige holdning og deres partiers, 
som ikke nødvendigvis er det samme.  
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I februar var der besøg af Undervisningsminister, Ellen Trane 
Nørby. Relevante ministre og folketingsmedlemmer siger 
glædeligt ja til at deltage i Håndværksrådets bestyrelse og 
udvalg, da de ved, vi alle kommer fra eller repræsenterer 
SMVér.  
Derudover har uddannelsesmøderne i år også budt på besøg på 
et praktikcenter på Københavns tekniske skole.   

Af øvrige emner, der har været drøftet i udvalget, er bl.a. genindførsel af bonus til 
virksomheder som tager lærlinge, adgangskrav til gymnasiet og udbudsrunden om 
skolegodkendelser til de forskellige uddannelser. Herunder også placering af 
uddannelser i ”udkants Danmark”- et emne der lige pt. er aktuelt med et kommende 
seminar for medlemmer fra de lokale uddannelsesudvalg i oktober; og sidst men ikke 
mindst, et emne der altid indgår i vore drøftelser: kvaliteten i vore 
erhvervsuddannelser – Både hos virksomhederne, på skoleophold og i praktikcentrene 
samt hvordan Håndværksrådet og udvalget via de faglige foreninger og møderne med 
politikerne kan medvirke til den forsatte udvikling af kvaliteten. 

Formandsmødet i Håndværksrådet 21. oktober 
blev afholdt på Christiansborg. – med indlæg af Hanne 
W. Tandvig om samarbejde som organisation med de 
små lokalsamfund og Iværksætteri.  
Der var også debatpanel af folketingsmedlemmer: 
Brian Mikkelsen, Konservative, Rasmus Helveg, De 
Radikale og Torben S. Petersen, Venstre. Debatten 
omhandlede blandt a. % satsen for Totalskade af biler, 
Boligjobordningen, Barsel for alle selvstændige, G-Dage, Mobil dækning, Finansiering i 
landdistrikter, Gymnasium og Erhvervsuddannelser.     
 

Råd, Nævn og Udvalg (bilag) 
 
Fællesudvalget for selvstændige og medarbejdende ægtefæller 5. november. 
(Møde nr. 57). Breve til nye ministre  
Den 5. November blev der afholdt møde i fællesudvalget hvor Vibeke Broman, 
Hanne Lund og jeg deltog fra VIRKSOMME kvinder. Vi beskæftiger os med den 
lovgivning og de forhold der berører SMVére: barsel for selvstændige, sygedagpenge, 
ATP for selvstændige mv. Vi inviterer relevante politikere til møderne og skriver på 
skift i udvalget, breve til de rette ministre og udvalg på Christiansborg. Vores næste 
møde er den 23. maj.  
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Udpeget til Virksomhedsforum for enklere 
regler igen ☺ (bilag) 
Efter folketingsvalget i juni sidste år, valgte den 
nye regering at fortsætte Virksomhedsforum. 
Erhvervs- og vækstminister, Troels Lund 
Poulsen deltog i september mødet.  
Ud over hjemmesiden www.enklereregler.dk 
kommer virksomhedsforum også på 
www.virk.dk 
I Virksomhedsforum er jeg blevet udpeget, 
som virksomhedsrepræsentant, for en ny to-
årig periode. 
Regeringen vil prioritere arbejdet med 
lettelse af administrative byrder endnu 
højere. Bl.a. skal administrative byrder 
lettes med 3 mia. kr. frem mod 2020.  
Derfor har Virksomhedsforum sendt alle de 78 
tidligere afviste forslag til de rette ministerier, med 
henblik på at få gennemført en række forslag helt eller delvist. 
 
Følg-eller-forklar” princippet har udgjort kernen i et forpligtende og velfungerende 
samarbejde mellem Virksomhedsforum og regeringen. Princippet betyder, at 
regeringen enten følger forslagene fra forrummet eller forklarer, hvorfor det ikke kan 
lade sig gøre. 
 
Virksomhedsforum har fået ny formand, Peter Kürstein som overtager et stærkt og 
velfungerende forum, der siden sin oprettelse i juni 2012, har sendt i alt 510 forslag 
til regeringen. Virksomhedsforum har som målsætning, at 80 pct. af forslagene 
gennemføres helt eller delvist. Af disse forslag finder Virksomhedsforum, det rimeligt 
at halvdelen af disse 80%, gennemføres helt.  
Vi finder det også rimeligt, at regeringen i løbet af 2016 besvarer de 
forenklingsforslag fra 2012, 2013 og 2014, som fortsat behandles. 
 
Ligeledes, af de forslag som gennemføres helt eller delvist, er der 44% som endnu 
ikke er implementeret. Virksomhedsforum anbefaler, at dette bliver gjort i løbet af 
2016.  
 
Samlet set har Virksomhedsforum skabt mange resultater. Dette blev understreget, 
da EU-kommissionen i 2015 – stærkt inspireret af Virksomhedsforum - oprettede en 
ny europæisk forenklingsplatform. REFIT (Regulatory Fitness and Performance.). 
Platformen har til formål at reducere de administrative byrder og øvrige 
efterlevelsesomkostninger for europæiske virksomheder. Forslagene kan både vedrøre 
indholdet i EU-lovgivningen eller implementeringen i medlemslandene. 

Virksomhedsforum finder det derfor yderst tilfredsstillende, at den fornyede 
europæiske indsats for bedre regulering så tydeligt afspejler de gode erfaringer med 
det danske Virksomhedsforum – især hvad angår platformens opbygning og formål.  
 

www.enklereregler.dk
www.virk.dk
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Udpeget af Troels Lund Poulsen til at sidde i Virksomhedsrådet for IT- 
sikkerhed (bilag artikel HVRs nyhedsbrev)  
 
Jeg er blevet udpeget til at sidde i et nyt virksomhedsråd, som skal fremme IT-
sikkerheden i dansk erhvervsliv. 
Virksomhedsrådet, nedsat af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen, skal 
komme med konkrete anbefalinger til at styrke IT-sikkerheden og ansvarlig 
datahåndtering i danske virksomheder.  

For mig, både som selvstændig og privatperson, er det uhyre vigtigt, at vores digitale 

hverdag er nem og sikker at bruge. Som økonomichef sidder jeg dagligt og arbejder 

på nettet. Det ville være umuligt at drive virksomhed, hvis jeg ikke kunne gå på 

nettet. Vi er afhængig af IT, og derfor skal det være sikkert og enkelt at bruge. 

Som virksomhedsrepræsentant i Virksomhedsrådet for IT-sikkerhed kan jeg bidrage 

med, hvordan jeg oplever IT-sikkerheden, hvilke vilkår vi har i smvére, hvad der 

fungerer, og hvad der ikke fungerer. Har vi gode, sikre, enkle, digitale løsninger, kan 

det gavne os alle. 

Inviteret til kongress for SMV’ere i EU i Luxembourg 18-20. nov. 
 
Temaet på Årets europæiske SMV kongres var: 

”Europa arbejder for SMVére - Sammen ser vi fremad”. 
 

Europe works for SMEs: Forward together 
 

 
 

Med fokus på udveksling af ideer til hvorledes vi kan nytænke og udvikle SMVére. 
  



 

15 
 

En udbytterig og veltilrettelagt kongres.  
Med afsæt i 4 kvindelige iværksættere, som kom 
med hver deres historie og konkrete bud på 
fremtiden for SMVére i Europa, var der forskellige 
workshops for alle kongresdeltagerne. Således   
kunne alle blive hørt og komme med gode ideer til 
fremtidens europæiske smv’ere; Ligeledes var der 
også en konkurrence blandt de 20 finalister om  
europæiske virksomhedsideer. 
      

 
   

Afslutning 

 

Det var, hvad jeg har valgt at berette om i år, som er mit sidste år som landsformand.  
I den skrevne beretning, som kommer ind på hjemmesiden, vil I også kunne se flere 
citater og bilag. 

Jeg kan med stolthed sige, at jeg var med i den arbejdsgruppe i 2006-2007, som 
gjorde det muligt, at vi i dag hedder VIRKSOMME kvinder.   

VIRKSOMME kvinder som på kinesisk hedder de dynamiske kvinder; og med et logo 
som er en såkaldt ”power statur”. Jeg oplever også at flere kender vores forening og 
navn og kommer til mig og siger, at de også vil være medlemmer.    

At være landsformand for VIRKSOMME kvinder i Danmark, har været en spændende 
rejse for livet, som jeg ikke har fortrudt, jeg har taget.  

Efter 10 år som landsformand, kan der godt være noget, jeg tager for givet og ikke 
uddyber nok. Så må I endelig bare spørge løs. Så kan det være jeg kan svare, eller 
det kan være jeres sidemand kan svare på det. 

En ny landsformand kommer med nye øjne og initiativer. Det vil styrke vores 
tværfaglige netværk lokalt og landsdækkende via kompetence, 
uddannelse, lovgivning og indflydelse.   

Tak  
 
Tak til jer alle for en godt år og tak igen for jeres engagement og opbakning til vores 
møder og arrangementer. det er altså lidt sjovere at være flere. 
 
Tak til landsledelsen for gode og konstruktive møder. 
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Tak til hovedbestyrelsen for alle de 23 møder jeg har været med til.  
Som nævnt, en særlig tak for det sidste hovedbestyrelsesmøde fordi vi var så uenige, 
men konstruktive, saglige og samarbejdende.  
 
Tak til Håndværksrådets direktør Ane Buch og personale, som altid er meget 
hjælpsomme, imødekommende, lyttende og som altid får mig til at føle mig 
velkommen.  
 

Husk: VIRKSOMME kvinder kæmper for sund vækst og succes i små- og mellemstore 
virksomheder.      

Men husk også: 

Genio Interdum Indulgeamus = Vi skal ikke glemme at hygge os ☺  
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Bilag 
 
VIRKSOMME kvinders mærkesager for 2016 – 2018 

I marts 2016, har VIRKSOMME kvinders hovedbestyrelse revideret vores 
mærkesager for endnu en 2-årig periode:   

Netværk: 

VIRKSOMME kvinder er et socialt netværk, med faglig sparring – Hvor inspiration hentes og 
kompetencer udvikles.  

Vi har indflydelse via vores medlemskab af Håndværksrådet og er derudover repræsenteret i 
flere udvalg, råd, og bestyrelser  

Kompetenceudvikling og Uddannelse: 

Vi udvikler os sammen via bla. via kurser, studieture samt lokale og landsdækkende 
arrangementer 

Vi har fokus på: 

- uddannelse og kompetenceudvikling for alle 

- IT-hjælpemidler i uddannelserne, 

- præmie/bonus til virksomheder som har lærlinge, 

Lovgivning og Indflydelse:  

VIRKSOMME kvinder har fokus på: 

- det offentlige som medspiller, herunder: 

 - enklere regler og fair vilkår for alle virksomheder 

 - barselsorlov for alle selvstændige, 

 - bedre muligheder for generationsskifte, 

- sund vækst og succes i små og mellemstore virksomheder i HELE Danmark, herunder: 

 - IT skal være brugervenligt & landsdækkende, 

 - bedre finansieringsmuligheder for små og mellemstore virksomheder, 

 - fair konkurrence både i Danmark og i forhold til udlandet, 

 - at vi ikke bliver ”styret” af medierne samt,  

 - ordentlig takt og tone på de sociale medier. 



 

18 
 

 
Da beskæftigelsesministerens borgerlige forgænger i 2005, Claus Hjort Frederiksen, 
oprettede barselsfonde for lønmodtagere, lovede han en løsning for de mange 
selvstændige. Løftebrud? Ti år efter sløjfer regeringen en barselsordning. 

KLUMME: VIL DU HAVE BØRN ELLER VIRKSOMHED? 
Politik - 26. nov. 2015 
Ligner det ikke lidt et løftebrud, når den borgerlige regering i 2005 lovede 
selvstændige en barselsfond, og nu - ti år efter - skrotter selvsamme barselsfond? 
Sådan spørger Håndværksrådets adm. direktør i dag i en klumme. 

Klumme af adm. direktør Ane Buch, Håndværksrådet. Bragt i en række sjællandske 
dagblade den 26. november 2015. 
  
"Selvfølgelig skal man da kunne kombinere tilværelsen som selvstændig 
erhvervsdrivende med rollen som forælder! Eller skal man? Regeringen lægger faktisk 
op til at gøre det sværere, for beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen har 
netop meldt ud, at barselsordningen for selvstændige bliver skrottet. 
  
Dermed skuffer beskæftigelsesministeren de mange selvstændigt erhvervsdrivende 
mænd og kvinder, der ellers havde set frem til at kunne få barsel på vilkår, der 
nærmer sig de fleste lønmodtageres. Barselsordningen for selvstændige var resultatet 
af en kamp, vi og vores mange medlemsorganisationer har ført, siden VK-regeringen 
for 10 år siden sikrede, at lønmodtagere blev omfattet af en barselsfond i form af 
Barsel.dk. Men de glemte at få de selvstændige med. Det rådede den tidligere 
regering så bod på ved at oprette en barselsfond for selvstændige til stor glæde for 
mange selvstændige – og ikke mindst yngre kvinder med egen virksomhed eller med 
drømmen om at blive iværksætter. 
  
Men i september i år – under én måned efter ordningen var trådt i kraft – valgte 
beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen at suspendere opkrævninger til 
barselsfonden, fordi mange ikke-selvstændige uheldigvis ved en fejl fik tilsendt en 
regning. 
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Hvad koster hans beslutning så i kroner og ører? Jo, skrotningen af den solidariske 
barselsordning vil koste selvstændige 8000 kr. pr. måned, når de – og måske deres 
virksomhed, hvem ved? - får en arvtager. 
  
Barselsordning kvalt i vuggen 
Skrotningen var næppe, hvad mange erhvervsdrivende havde ventet af en 
erhvervsvenlig regering. Det ærgerlige er, at barselsordningen så at sige bliver ’kvalt i 
sin vugge’. Ordningen når nemlig kun at være trådt i kraft et godt halvt års tid, inden 
den stopper med virkning fra 1. april.  
  
Barselsfonden kom rent teknisk dårligt fra start. Det har nemlig vist sig at være svært 
at afgrænse, hvem der skal omfattes af ordningen, for i vores moderne tid er det altid 
helt enkelt at definere, hvornår er man selvstændig, og hvornår er man lønmodtager. 
  
Jeg vil gerne slå fast, at det administrative problem er noget, vi kan løse, hvis viljen 
er der. For tiden arbejdes der i hvert fald på højtryk for at finde en klar definition af 
’selvstændigt erhvervsdrivende’ på dagpengeområdet, og Håndværksrådets enkle 
forslag er, at den samme skelnen mellem lønmodtagere og selvstændige bruges på 
barselsområdet.  
  
Ligner det ikke lidt et løftebrud? 
Skrotningen af barselsordningen er også et brud med tidligere udmeldinger. Da 
beskæftigelsesministerens borgerlige forgænger i 2005, Claus Hjort Frederiksen, 
oprettede barselsfonde for lønmodtagere, lovede han, at der skulle findes en løsning 
for de mange selvstændige, som dengang ikke blev omfattet af ordningen. Løftebrud? 
Tjaa, efter ti år uden resultater begynder det da faktisk at ligne lidt… 
  
I Håndværksrådet arbejder vi på at sidestille selvstændige med lønmodtagere på det 
sociale område. Det gælder på dagpengeområdet, på efterlønsområdet osv. osv., og 
altså også på barselsområdet.   
  
Vælg børn - og virksomhed! 
Ethvert livsvalg har konsekvenser, og mange er bevidste om, at to ’børn’ - en 
virksomhed plus en nyfødt - er en stor mundfuld for både iværksætteren og den 
selvstændige, der har haft virksomhed i længere tid. 
  
Problemet er bare, at vi som samfund har brug for både iværksættere, ikke mindst 
yngre, kvindelige iværksættere, og vi har brug for babyer! Hvis vi som samfund 
vælger at stille selvstændige ringere socialt set end almindelige lønmodtagere, fx på 
barselsområdet, kvæler vi let iværksættergejsten. Det giver færre nye virksomheder, 
færre nye forretningsideer og lavere konkurrencekraft, end vi som samfund behøver. 
  
Vil du vide mere? 
Kontakt adm. direktør Ane buch på telefon 40 53 11 53. 
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Råd, Nævn og Udvalg og Projekter:ltV 

Virksomhedsforum – www.enklereregler.dk 

Anbefalinger til regeringen i det videre arbejde 
Virksomhedsforum er samlet set tilfreds med 
samarbejdet med regeringen om at gøre det enklere at 
drive virksomhed i Danmark. Baseret på erfaringerne fra 
Virksomhedsforums første periode fra 2012 til 2015 er 
det naturligt at se på, hvordan dette samarbejde kan 
styrkes yderligere. Virksomhedsforums anbefalinger til 
regeringen sammenfattes nedenfor. 
 

 

Virksomhedsforum anbefaler  

1. at regeringen gennemfører mindst 50 pct. af forslagene helt. 
 

2. at regeringen gennemgår alle de 78 tidligere afviste forslag med henblik på at 
gennemføre en række forslag helt eller delvist. 

 
3. at regeringen i løbet af 2016 giver en tilbagemelding på allerede sendte forslag, 

som Virksomhedsforum endnu ikke har modtaget svar på, herunder en række 
forslag fra 2012, 2013 og 2014.  

 
4. at regeringen sikrer, at implementeringsandelene hæves for alle ministerier, 

således at alle ministerier bidrager til at gøre det enklere at drive virksomheds 
i Danmark. 

 
5. at hhv. 100 pct. af forslagene fra 2012 og 2013, 80 pct. af forslagene fra 2014 

og 60 pct. af forslagene fra 2015 er implementeret inden udgangen af 2016.  
 

6. at regeringen i samarbejde med Virksomhedsforum løbende sender alle 
relevante forslag til EU’s forenklingsplatform (REFIT).  

 

 
Virksomhedsforum ser frem til det kommende års arbejde med at gøre det enklere at 
drive virksomhed i Danmark. Med forlængelsen af forrummets mandat og et fokus på 
at følge forrummets anbefalinger, er der mulighed for at styrke regeringens og 

www.enklereregler.dk
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Virksomhedsforums fælles indsats og mål for at gøre det enklere at drive virksomhed i 
Danmarkks                                                                                                    
 
CITAT: ”Med EU-Kommissionens nye REFIT-platformen skifter EU’s byrdebekæmpelse 
til et højere gear. Som repræsentant for det danske erhvervsliv glæder jeg mig til at 
deltage i den fælleseuropæiske indsats mod unødvendigt bøvl for virksomhederne. 
Vores konkurrenceevne afhænger ikke mindst af, hvor mange byrder og ”red tape” de 
europæiske virksomheder bliver pålagt. Der er desværre nok at tage fat på, men jeg 
glæder mig over, at Kommissionen med dette nye flagskibsinitiativ demonstrerer, at 
man tager udfordringen alvorligt. Jeg er overbevist om, at vi med REFIT-platformen vil 
kunne overføre de positive erfaringer fra det danske Virksomhedsforum til arbejdet med 
EU-lovgivning og levere et vigtigt bidrag til at sikre bedre rammebetingelser for danske 
og europæiske virksomheder.” - Geert Laier Christensen, medlem af 
Virksomhedsforum, REFIT-Interessentgruppen, Dansk Erhverv  
 
CITAT: Virksomhedsforum er jo guldfireren i kampen mod administrative byrder. Så 
det er super godt og også nødvendigt, at det fortsætter - Jens Klarskov, adm. direktør 
for Dansk Erhverv (Børsen, d. 20. aug. 2015) 
 
CITAT: ”Regelforenkling har stået på i rigtig mange år med forskellige tiltag. Men 
arbejdet i Virksomhedsforum for enklere regler er det mest succesfulde projekt med 
mange faktuelle lettelser for virksomhederne. F.eks. har vi i temaet ”Barriere for vækst” 
gjort opmærksom på, at nedetider på Virk.dk og på andre offentlige digitale 
indberetningssider tager rigtig megen tid fra virksomhederne. Man bruger tid på igen 
og igen at forsøge at indberette, uden held. Ikke mindst manglende information om at 
siderne er nede, og hvornår det forventes at komme op at køre igen, er til stor irritation. 
Manglende information om fristforlængelser grundet nedetid har ligeledes spildt tid hos 
virksomhederne. Ved at regeringen nu har valgt at implementere vort forslag, vil vi i 
virksomhederne nu spare tid, og vi bliver fremadrettet informeret om driftsforstyrrelser 
både på indberetningssiden og på virk.dk.” - Janicke Schultz-Petersen, medlem af 
Virksomhedsforum, selvstændig Business Advisor i JIJ I/S og bestyrelsesformand i 
Pubfront  
å, herunder en række forslag fra 2012, 2013 og 2014.  
CITAT: ”Det burde være en selvfølgelighed, at borgere og virksomheder skal dele og 
genbruge hinandens affald på nye geniale og bæredygtige måder. Ikke bare for at være 
miljøbevidste, men fordi det i stigende grad vil kunne betale sig. Det bliver kaldt den 
cirkulære økonomi. Et godt eksempel er ressourcesamarbejdet Kalundborg Symbiosis, 
hvor bl.a. DONG, Novozymes og Novo Nordisk udveksler biprodukter og spildstrømme 
af både energi, vand og materialer. Derfor skal vi sikre intelligent regulering, der dels 
ansporer cirkulær og innovativt tankegang hos både medarbejdere og ledere såvel som 
kaste et kritisk blik på de love og regler, der står i vejen. Det kan sikre både bedre miljø 
og flere jobs” - Nanna Højlund, medlem af Virksomhedsforum, næstformand for LO 

7.  gøre det enklere at drive virksomheds g  
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t regeringen i samarbejde med Virksomhedsforum r alle relevante forslag til EU’s for

 

Ann Harkjær Frederiksen er økonomichef i Svend Frederiksens Maskinfabrik og desuden landsformand for 
medlemsorganisationen VIRKSOMME Kvinder. 

Stærk SMV-profil udpeget til Virksomhedsrådet 
for IT-sikkerhed  
Politik - 16. mar. 2016  

Efter indstilling fra Håndværksrådet er økonomichef Ann Harkjær Frederiksen udpeget af Erhvervs- og 
vækstminister Troels Lund Poulsen til at sidde i det nydannede Virksomhedsrådet for IT-sikkerhed. 

”Hvis vi skal realisere Danmarks digitale vækstpotentiale, er det afgørende, at IT-sikkerheden og 
håndteringen af data styrkes – særligt i de små- og mellemstore virksomheder. Virksomhedsrådet for IT-
sikkerhed skal give konkrete anbefalinger til at skabe bedre digital tillid og sikkerhed”. Det siger Erhvervs- 
og vækstminister Troels Lund Poulsen i forbindelse med udpegningen af Ann Harkjær Frederiksen og de 12 
øvrige medlemmer af rådet.   

Små og mellemstore virksomheder er mere sårbare over for bl.a. datatab og økonomiske tab efter angreb fra 
IT-kriminelle. Det er baggrunden for, at Håndværksrådet indstillede en stærk SMV-profil til regeringens 
nydannede Virksomhedsrådet for IT-sikkerhed. 

Om Ann Harkjær Frederiksen 

Økonomichef Ann Harkjær Frederiksen fra Svend Frederiksens Maskinfabrik A/S er medlem af 
Håndværksrådet gennem branche- og arbejdsgiverforeningen Arbejdsgiverne.   

Ann Harkjær Frederiksen er født 4. maj 1966, uddannet student fra gymnasium og handelsskole, uddannet 
sygeplejerske og har en 2-årig lederuddannelse. Privat er hun gift med direktør Fleming Lund Frederiksen og 
har døtrene Camilla, Malene og Amanda på 25, 22 og 18 år. 

”For mig, både som selvstændig og privatperson, er det uhyre vigtigt, at vores digitale hverdag er nem og 
sikker at bruge. Som økonomichef sidder jeg dagligt og arbejder på nettet. Det ville være umuligt at drive 
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virksomhed, hvis du ikke kunne gå på nettet. Jeg er afhængig af IT, og det skal være sikkert og enkelt at 
bruge”, siger Ann Harkjær Frederiksen. 

Ann Harkjær Frederiksen har siden 2006 været landsformand for medlemsorganisationen VIRKSOMME 
Kvinder, der er et forum af kvinder, hvor medlemmerne er selvstændige, medarbejdende og med en særlig 
relation til at drive virksomhed. 

”Som virksomhedsrepræsentant i Virksomhedsrådet for IT-sikkerhed kan jeg bidrage med, hvordan jeg 
oplever IT-sikkerheden, hvilke vilkår vi har, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer. Har vi gode, 
sikre, enkle, digitale løsninger, kan det gavne os alle", siger Ann Harkjær Frederiksen. 

Flere virksomheder udsættes for IT-kriminalitet 

Ministeriet fortæller, at danske virksomheder i stigende grad udsættes for IT-kriminalitet, og det gør det 
nødvendigt, at virksomhederne i fremtiden kan håndtere og beskytte forretningskritiske og personfølsomme 
data.  

Virksomhedsrådet for IT-sikkerhed skal derfor også se på, hvordan en høj IT-sikkerhed, ansvarlig 
dataudnyttelse og datahåndtering kan blive egentlige konkurrenceparametre for danske virksomheder og 
derigennem skabe vækst og beskæftigelse.  

Vil du vide mere? 

For mere viden om virksomhedsrådets sammensætning og opgave læs Erhvervs- og Vækstministeriets 
pressemeddelelse om udpegningen af Virksomhedsrådet for IT-sikkerhed. 

Kontakt Ann Harkjær Frederiksen gennem Håndværksrådets kommunikationschef Frederik Faurby på 
telefon 51 34 43 77 

8. REFIT).  
Fakta om Virksomhedsrådet for IT-sikkerhed 
Rådet består af 13 personer, der alle er valgt ud fra deres faglige indsigt i IT-sikkerhed 
i erhvervslivet og deres viden og erfaring med forretnings-udvikling og digitalisering.  

Formand for Virksomhedsrådet for IT-sikkerhed Per Palmkvist Knudsen udtaler: ”IT-
sikkerhed og ansvarlig datahåndtering skal helt ind i kernen af de danske virksomheder, 
også de små, og være en af ledelsernes top - prioriteter. Virksomhedsrådet for IT-
sikkerhed skaber en helt ny mulighed for at få virksomhedernes ønsker og forslag til, 
hvordan dette bedst opnås.” 

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen:  
”Dansk erhvervsliv er i disse år i gang med en digital omstilling, hvor større og større 
dele af forretningen bliver digital. Hvis vi skal realisere Danmarks digitale 
vækstpotentiale, er det afgørende, at IT-sikkerheden og håndteringen af data styrkes 
– særligt i de små- og mellemstore virksomheder. Virksomhedsrådet for IT-sikkerhed 
skal give konkrete anbefalinger til at skabe bedre digital tillid og sikkerhed”.   

Virksomhedsforum anbefaler  
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9. at regeringen gennemfører mindst 50 pct. af forslagene helt. 

 
10.at regeringen gennemgår alle de 78 tidligere afviste forslag med henblik på at 

gennemføre en række forslag helt eller delvist. 
 

11.at regeringen i løbet af 2016 giver en tilbagemelding på allerede sendte forslag, 
som Virksomhedsforum endnu ikke har modtaget svar på, herunder en række 
forslag fra 2012, 2013 og 2014.  

 
12.at regeringen sikrer, at implementeringsandelene hæves for alle ministerier, 

således at alle ministerier bidrager til at gøre det enklere at drive virksomheds i 
Danmark. 

 
13.at hhv. 100 pct. af forslagene fra 2012 og 2013, 80 pct. af forslagene fra 2014 og 

60 pct. af forslagene fra 2015 er implementeret inden udgangen af 2016.  
 

14.at regeringen i samarbejde med alle relevante forslag til EU’s forenklingsplatform 
(REFIT).  

 

 

 


