
 
Formandens beretning 2018   
 

Jeg vil starte med at sige tillykke til os….. Vores aktive medlemstal er steget i året, der er 
gået. I dag ser vores medlemstal således ud: 
Aktive ........  182 
Æres-Aktiv ....   1 
Passive ........  85 
Æres-Passiv ..   6 
 

Da jeg for 2 år siden blev valgt som formand, havde jeg store ambitioner – det har jeg 
stadig, og tror på, at det er med til at holde motivationen oppe også, når det engang i 
mellem er lidt op ad bakke. Ikke nødvendig vis store medlemstal, men fastholdelse og 
positiv fremgang. Hvert nye medlem er for mig en succes. 
For mig er det meget mere vigtigt, at dem der er en del af VIRKSOMMEkvinder deltager 
aktivt og gør en forskel for hinanden ude i lokalområderne og på landsplan.  
 

Synlighed – Det er også vigtigt, at vi får fortalt om det, vi får ud af at være medlem og 
får inddraget andre ligestillede kvinder, så også de kan få noget ud af vores unikke 
tværgående netværk, hvor vi modtager, giver og udvikler os sammen.  
Det er her, en af landsledelsens initiativer skal medvirke til, at det bliver nemmere at 
fortælle de gode historier – den tidligere omtalte Pixibog, med historierne som nu er 
skrevet sammen (tror nok, jeg havde lovet den i efteråret… Beklager forsinkelsen)  
Det er en bog, der sender utrolig gode og positive signaler ud til os alle med historier, der 
er nemme at fortælle, når folk spørger, ”hvorfor VIRKSOMME kvinder”?  
Ud over pixibogen der også er på hjemmesiden, vil vi hver måned lægge månedens 
”hvorfor medlemskab på Facebook”. Selvfølgelig anonymiseret jf. persondataforordningen.  
 

Et andet initiativ var årshjulet… det blev lavet første efterår jeg var formand, men var så 
stor og uoverskuelig, at jeg tror det kun gav mening for mig. Det var et spørgsmål om at 
skabe et enkelt og overskueligt overblik over de udvalg og samarbejder, vi er involveret i.  
NU er den forenklet og skal gerne give alle et godt indblik i hvad der sker hen over året på 
landsplan. Lokalafdelingerne har mulighed for at udvide den til også at indeholde lokale 
arrangementer. 
 

Vi fortsætter selvfølgelig vores tillykke breve til politikere der går på barsel bla. sendt til 
…… Trine Brahmsen og Johanne Schmidt Nielsen, Anne Halsbo, Lea Wermalin, Lotte 
Rod og Pernille skipper. De eneste retur svar er fra Enhedslisten… så måske skal jeg til at  
overveje at stemme på dem (med smil på læben). Næste modtager er Simon Emil 
Amnitsbøll Bille 
 



 

Jeg har i år også haft den store fornøjelse af at være ude og besøge flere 
lokalafdelinger, hvor jeg på den måde har mødt flere medlemmer, som jeg ellers ikke 
kendte. Det har været utrolig inspirerende, givende og hyggeligt – at få et indblik i 
lokalafdelingerne og deres ”liv” 
 
I september sidste år besøgte jeg Nordjylland, der sammen med Nordvestjylland havde 
arrangeret en aften med guidet rundvisning på Kunsten i Ålborg. Der var en fantastisk 
udstilling med Vilhelm Lundstrøm og den gode smag. Design og kunst, utroligt flot 
udstilling men det bedste – at møde vore medlemmer i nord. 
 
I november var jeg inviteret med til Sydvestjyllands 50 års jubilæum, der virkelig blev fejret 
med maner. Det var festmiddag, foredrag og sang – en uforglemmelig aften, hvor der igen 
var medlemmer som jeg ikke før havde hilst på. Med hjem fik jeg også lovning på at 
Sydvestjylland i 2019, vil afholde landskonferencen. Tusinde tak for det Sydvestjylland 
med Lajla Haar i spidsen. Jeg er sikker på, at der er mange der vil glæde sig til at komme 
ned til jer.   
 
I april gik turen så til Københavns afdeling, hvor jeg deltog i deres lokale 
generalforsamling. Det var en dejlig aften med et pænt fremmøde til generalforsamlingen 
en engageret formandsberetning og nogle rigtig gode snakke med de københavnske 
medlemmer.  
 
Er der andre afdelinger, der gerne vil have besøg, så må i endelig sige til både jeg og 
andre i landsledelsen, vil meget gerne ud og møde de lokale medlemmer og høre om 
lokalafdelingerne.  
 
 

I årets løb har der været mange andre gøremål i landsledelsen. Her vil jeg især 
fremhæve: 
 
I årets løb har der været mange andre gøremål i landsledelsen. Her vil jeg især fremhæve: 
 

IT – Ny hjemmeside og Medlemskartotek 
Den nye hjemmeside på: virksommekvinder.dk, er opbygget af vores nye IT-mand Lars i 
Vojens.  
Susan B. har ydet en KANON indsats, som jeg er dybt taknemlig for. Hun redigerer og 
lægger løbende nyt ind på hjemmesiden, så den er og bliver opdateret.  
Vi startede sidste år fornyelsen af vores hjemmeside. Jeg syntes den er blevet flot og er 
up to date, så den også kan vises på smartphones.  
Der har været en del komplikationer, bla. har vores medlemskartotek ikke kunnet kobles 
op på siden, og vi har derfor kørt det i det gamle på: dhk.dk. Det bliver der nu – tusinde tak 
for det – lavet om på. Jeg håber, at I alle har været inde og se vores nye hjemmeside – 
hvis ikke så gør det. 
  
Medlemskartoteket skal oprettes i Klubmodul - som SMVdanmark har anbefalet og som 
Varelotteriet giver tilskud til driften af. 



 
Igen er det Susan der har været tovholder på projektet. Og jeg har den glæde i dag at 
fortælle, at vi har indgået aftale med dem, med opstart pr. 1. juli 2018 . Det betyder bla. at 
vores medlemskartotek kommer derover, og at vi fra vores nye hjemmeside kan linke os 
op / over i det. Det betyder også, at det bliver meget nemmere med feks. at slå aktiviteter 
op, tilmelde sig for medlemmerne og modtage betaling for afdelingerne, da vi kommer til at 
gøre det direkte på siden, i stedet for som nu, at indbetale og skrive svarmail om 
deltagelse. Det er smart.  
Der er også en økonomi-del i Klubmodul, der også gerne skal lette alle lokale kasserere 
på sigt. Jeg ved at i kan I forvente at få mails om det gradvist - efterhånden, som arbejdet 
med at flytte informationer skal ske. Igen en ”modernisering” som skal medvirke til at føre 
foreningen frem og gøre tingene mere enkle.  
Jeg opfordrer til at lokalbestyrelserne - især formand og kasserer - tager aktiv del i at 
hjælpe med og hurtigt vil fremskaffe de oplysninger, der skal bruges ved oprettelsen 
af lokalafdelingerne - kaldet 'Hold' - i Klubmodul - tak.   
 

Persondata og Frivillig forenings CVR nr. 
Klubmodul bliver vores dataleverandør og står for sikkerhed i forb. med medlemsdata og 
Persondataforordningen. 
 

Sociale medier 

Facebook – Her har Susan gennem flere år været primus motor. Det er nemlig hende der 
lægger Opslag og Begivenheder samt vedligeholder vores officielle profil: VIRKSOMME 
kvinder - Netværk i DK.  
Til denne profil hører en fb-gruppe, hvor medlemmerne (og andre) kan tilmelde sig: 
VIRKSOMME kvinder - Netværk Gruppe. Der fortæller og viser afdelingerne og 
medlemmerne flittigt ligger noget fra de lokale aktiviteter - tak for det.  
Profilen og Gruppen med  de aktiviteter vi får lagt op der, er med til at sikre vores eksterne 
– og for den sags skyld også interne markedsføring. SÅ jo flere Delinger af de opslag, der 
kommer på siderne, jo bedre (apropos hvad kan vi alle gøre). F.eks. er der faktisk flere 
visninger og interesse tilkendegivelser fra kvinder, der ikke er medlemmer af VIRKSOMME 
kvinder, som vi skal huske at følge op på. Det er samtidig også et medie, hvor det er 
hurtigt at bringe budskaber ud. Noget vi i samarbejde med PFS har gjort i det forgangne år 
omkring kvinder og pension samt forsikringer. Og også selv har gjort. For få midler, kan vi 
få vore budskaber bredt ud til bestemte målgrupper… Et godt råd, skriv i jeres profil at I er 
medlem af VK. 
 
Må tilstå, det er et godt medie, men det kan også være en tidsrøver.   
LinkedIn - Her har Susan oprettet en tilsvarende officiel profil: VIRKSOMME kvinder - 
Netværk i DK  
Der lægges jævnligt opslag om nyt i Landsforeningen, som I også kan Dele mv.  
 

HBmøder - Der er som sædvanligt afholdt 2 HB møder – et i september 17 og et her i 
marts. Vores september HB møde var meget forskellig fra de traditionelle HB møder, da vi 
på dette møde brugte det meste af tiden på at få gode input fra Hans Stavnsager omkring 
deltagelse i frivillige bestyrelser både om det juridiske og om arbejdet/ opgaverne i 
bestyrelser. Hans indlæg var utrolig motiverede, men også meget rammende, det er bl.a 



 
med afsæt i hans oplæg, vi nu skal til at arbejde med handlingsorienterede mål, så vi er 
sammen om at løfte fores forening.  
HB-mødet i marts var mere traditionel med såvel fastsættelse af de kommende års 
fokuspunkter. Det været vigtig for landsledelsen at vore fokuspunkter og det vi vil arbejde 
med derunder, er realistisk og nærværende. Derudover var emnerne bla. hjemmeside, 
Klubmodul og erfaringsudveksling. Et HB møde, hvor der var plads til dialogen og ide 
udvekslinger.  
 

Folkemøde Bornholm – for første gang var VK deltagere på Folkemødet. Det var en 
fantastisk oplevelse, hvor vi fik talt med rigtig mange mennesker og på den måde blev 
mere synlige. Det har pt. Kun givet et medlem, men mere synlighed. Og netværks 
kontakter- det er måske især det, vi kan forvente os af deltagelse derovre. Jeg vil også 
sige, at det var meget overvældende at komme derover, hvor der bare foregår SÅ meget, 
vi skulle lige finde vores ben. Det jeg tror havde betydning var især vore T-shirts der vakte 
opmærksomhed, så folk kom hen til os og spurgte om, hvem vi var, at vi gik rundt 2/3 eller 
4 sammen og på dem måde var synlige, og vores lille arrangement i Håndværksrådets telt 
med Mød en VIRKSOM kvinde, her var det faktisk båd eunge og mere modne kvinder der 
kom og spurgte. Det var også eks. fodplejer foreningen, der var nysgerrige på os, og jeg 
ved at Lene i Syd har fået et af deres medlemmer ind i vores forening.  
I år er der igen 5 gæve kvinder, der drager afsted med muleposer, blomster, regnslag små 
bolsjer poser en positiv holdning og godt humør.  
VI er nu meget mere forberedt og ved, at vi skal have overblik over hvad vi gerne vil 
deltage i af arrangementer samt er i samarbejde med SMVdanmark i gang med at 
arrangere en event, der skal handle om iværksætteri og kvinder. Denne gang tager vi 
derover onsdag aften og hjem igen lørdag, da vi sidste år oplevede at lørdag mere var 
familie dag. Vi vil også deltage i fælles spisning sammen med de andre foreninger, der er 
også er der sammen med i SMVdanmark.  
Igen i år har vi været heldige at PFS sponsorere, og vi har ligeledes søgt Varelotteriet om 
om et beløb. som vi håber, bliver bevilliget den 22. juni, det betyder meget for os, at de 
hjælper. SÅ selv om de ikke er her, skal de alligevel have en stor tak. 
 

Landskonference i Næstved var i november. Det var 2 utrolig gode dage, hvor 
lokalafdelingen Sjælland havde sat alle sejl til, og hvor vi 49 deltagere fik inspiration og ny 
viden. Næstveds borgmester bød velkommen og fortalte om både sit eget liv fra 
servicemedarbejder til borgmesterposten samt om byens udvikling og erhvervsfokus. Vi  
fik på fornøjelig vis input om takt og tone i erhvervslivet af Gitte Hornshøj som også 
introdukserede os til, hvordan man spiser suppe – rigtigt. Fredag aften var i det sociale 
fokus, her havde vi en meget hyggelig aften med snak på tværs af afdelinger samt sang 
og musik. Jeg tror der var flere der kom sent i seng. Lørdagen startede med virksomhed 
besøg på Kählers fabrik/ hovedkontor og sluttede med en spændende guidet tur rundt i 
Næsted med historisk vingesus godt krydret med humor af en engageret guide. Tak til 
Sjælland med Dorthe Hansen i spidsen.  
 

Landskursus den 13. april foregik denne gang i Odense, hvor vi var ca. 34 deltagere. I 
år havde Doris fået Julie Berthelsen til at holde oplæg om formiddagen. Her fortalte hun 
om sit liv som selvstændig og mor og om de udfordringer det giver, når man gerne vil både 



 
det ene og andet, noget der bestemt ikke er nemt. Julie sluttede af med at synge et par 
sange, det var utroligt smukt og for mange gav en aha oplevelse af, at sang også kan 
være en del af et udviklende kursus. Om eftermiddagen var det Mads Lønnerup, der var 
på banen om arbejdsglæde. Et fantastisk oplæg med god inspiration serveret på en enkel 
og inspirerende måde, hvor både ideerne kom frem og lattermusklerne blev rørt. Dagen 
blev afrundet med at vi alle skulle tage en ting på et bord, nogle var derefter så heldige at 
netop deres ”ting” udløste lidt lækkert chokolade og et lille flaske vi… (en af dem var mig, 
og det fineste man kunne sige om min ting var, at den var grøn. 
 
Derudover er der også foregået aktiviteter i de udvalg og samarbejdsrelationer, vi deltager 
i, og vil her fremlægge: 
 

SMVdanmark Vores talerør og samarbejdspartner. Det store der er sket her, er at 
Håndværksrådet har skiftet navn til SMVdanmark. Et stort skridt for en traditionsrig 
forening, men også et vigtigt skridt, der skal sende signaler om at det er den organisation 
der er alle små og mellemstore virksomheders talerør. VK hilser som i alle ved, det nye 
navn velkommen da det bedre dækker over vores forening. Derudover er der kommet en 
vicedirektør Jakob Brandt, der med sin profil og måde at gøre tingen på skal supplere Ane 
i arbejdet med de nye fokuspunkter og forandringer af organisationen. Det nye navn blev 
vedtaget den 25. oktober sidste år – der har live været repræsentantskabsmøde sidste 
onsdag den 16. hvor den genvalgte formand for SMVdanmark Niels Techen kunne 
fortælle, at der allerede var 2 nye organisation, der havde meldt sig under fanen hos os. 
Så mange positive forventninger og aktiviteter i SMVdanmark som også hjælper os med 
hverdagen udfordringer.  Ud over at deltage i repraæsentantskabsmøder, har jeg været 
inviteret til udvidet bestyrelsesmøde medio september, hvor vi kan komme med input til 
det kommende års fokuspunkter og målsætninger. I september var det bla. det ye navn, 
der blev talt om.  
Mangfoldigheden og antallet af medlemmer i SMVdanmark og i de udvalg, vi sidder i 
betyder, at vi sparring og bliver lyttet både på kommunalt, regionalt og på landsplan.  
 
Herunder:  
 

Uddannelsesudvalget i SMVdanmark – her repræsentere Ann Frederiksen os. Det 
forgangne år har der især været arbejdet meget med AUB bidragsordningen. 
I og med udvalget er så fagligt bredt repræsenteret, så betyder det også, at vi får en super 
god erfaringsudveksling på tværs af brancher.  
Uddannelse er også for ejerlederne selv. Derfor arrangere SMVdanmark også  
Ejerlederuddannelse, der på de tidligere gennemførte hold har været succes og har fået 
meget ros af deltagerne.  
Der starter nye hold op til august. Der mangler deltagere til holdene, med andre ord, der er 
fortsat ledige pladser, så sig det gerne videre. Det er et praksis anlagt forløb, hvor 
teorierne bliver koblet sammen med virksomhedernes egen praksis og de udfordringer der 
er der.  
 

HIFdanmark her er det mig der repræsenterer VK, der er i året løb kommet ny formand 
Jesper Møller fra Horsens Håndværkerforening. Derudover har vi holdt 4 møder, hvor vi 



 
generelt er i dialog om de lokale erhvervs udfordringer, og erfaringsudveksler derom, 
derudover er det også et forum, hvor vi er i dialog med SMV omkring de behov vi har for 
eks. hjælp til synlighed i lokalområdet, dialog med kommunerne hjælp til eks. 
arrangementer omkring lokal politik etc. Det er også her, at vi i samarbejde med 
SMVdanmark fik arrangeret kurset omkring persondataforordningen. Mit ønske, i dette 
samarbejde er, at vi bliver bedre at samarbejde omkring kurser og oplæg om aktuelle 
emner for både Håndværkerforeninger og VK. Det tror jeg på er vejen frem for både 
håndværkerforeninger og os, når vi snakker hvorfor medlemskab lokalt og i SMVdanmark.  
 

 Fællesudvalget  
Vi har i perioden arbejdet med høringssvar omkring dagpengereformen for selvstændige. 
Samt ajourført regelskemaet. I udvalget er der stor erfaringsudveksling omkring af de 
sociale love og arbejdsmarkedsforhold, der har betydning for alle mindre selvstændige fra 
fritidslandmanden, de frie købmænd og til vores mangfoldige medlemmer 
 
 

Regionale Vækstforums - SMVdanmark har efterspurgt om en Virksomme Kvinder til 
regionale Vækstforum på Sjælland og i Syddanmark. Det lykkes desværre ikke at finde i 
på Sjælland, men Lene Nielsen takkede ja til at stille op i Syddanmark, hvilket gav gevinst. 
Lene har være til sit første møde – en rigtig god repræsentant for både SMVdanmark VK, 
Tillykke til Lene og os  
 

Virksomhedsforum - VIRKSOMME kvinder er repræsenteret med Ann Frederiksen, som 
har siddet i Virksomhedsforum som virksomhedsrepræsentant, lige siden det blev 
etableret i 2012 af den daværende S-SF-R regering og der er fortsat bred politisk 
opbakning. 
Virksomhedsforum blev etableret med henblik på at skabe en kanal fra virksomhederne i 
forhold til deres konkrete dagligdagserfaringer, direkte ind på den politiske dagsorden. 

Ud over at der behandles forslag, som kan stilles via hjemmesiden, www.enklereregler.dk ,  
bliver der på næste møde d. 21. juni behandlet følgende temaer: 

Sundhedsbrancherne (udgør 1/6 af dansk eksport) og De Største barrierer i det indre 
marked for SMV'ere.  

 

IT-sikkerhedsanbefalinger - I 2016-2017 var Ann Frederiksen med i Virksomhedsrådet 

for IT-sikkerhed som blev nedsat af den daværende Erhvervs- og vækstminister. Rådet 

udarbejdede en række anbefalinger til, hvordan IT-sikkerheden og den ansvarlige 

datahåndtering kan højnes blandt danske SMV’er. Anbefalingerne var målrettet Erhvervs- 

og vækstministeren, organisationerne og erhvervslivet.  

Virksomhedsrådet er genopstået med henblik på også fremadrettet at kunne komme med 

anbefalinger og input til, hvordan danske virksomheder, IT-sikkerhedsmæssigt kan styrkes 

ved hjælp af værktøjer og viden. 

http://www.enklereregler.dk/


 
Bemærk man fortsat kan gå ind og søge viden omkring IT-sikkerhed 

www.PrivacyKompasset.dk og www.SikkerhedsTjekket.dk.  

 

Kongres for europæiske SMV’ere – foregik denne gang den 23.-25. november 2017 i 

Tallinn, Estland. Også denne gang var Ann Frederiksen inviteret til at deltage. Kongressen 

var en flot buket af konkurrencer om nye virksomme ideer og projekter (også med dansk 

deltagelse), virksomhedsbesøg, drøftelser, ministerbesøg, interviews og indlæg fra 

tidligere oplægsholdere om, hvordan det er gået med deres ideer og virksomheder.  

Alt i alt en udveksling af europæisk erfaring med henblik på at få flere og stærkere 

SMV’ere, og dermed flere ansatte samt sundere økonomi i hele EU. Til november 2018 

bliver SMV kongressen holdt i Østrig.  

 

Samarbejdspartnere - I årets løb har jeg også været ude og besøge vore 

samarbejdspartnere. For mig er det vigtigt at komme ud og få en god relation med de 

organisationer, vi arbejder tæt sammen med. Derfor var jeg i oktober på besøg hos 

Varelotteriet, hvor jeg fik et godt indblik i deres organisation og hvordan den er skruet 

sammen. Ligesom jeg fik mulighed for at fortælle om vores forening og de ideer og 

målsætninger, vi arbejder med. En konrstuktiv dialog med direktør Anders Holst, der også 

fortalte om muligheden for at søge tilskud hos dem til forskellige aktiviteter. Det har vi 

efterfølgende gjort i forbindelse med den kommende deltagelse i Folkemødet. Evt .tilskud 

bliver bevilliget på bestyrelsesmøde sidst i juni.  

Jeg har også sammen med Vibeke Bromann besøgt den nye sekretariatsleder hos Dansk 

Kvinderåd Dorte Chakravarty. Her fik vi også et godt indblik og erfaringsudvekslet omkring 

vores fælles områder. Bla. talet vi om et fælles arrangement i Jylland i foråret 2019, evt. 

om udfordringerne ved at gå selvstændig som kvinde. Et arrangement, vi vil følge op og 

drøfte nærmere i sensommeren.  

I april i år var jeg også ude for at besøge PFS, for at hilse på og holde et med Peter Beck-

Bang, der har været en utrolig god samarbejdspartner igennem det forløbne år. Det er 

dem, der har ydet tilskud og skrevet flere artikler for os til Facebook, det er også dem vi 

har haft et samarbejde med om et regionalt informationsmøde i Vejle i februar, og som 

generelt er vores store bidrageryder, når vi har brug for det. Samtidig er både Peter og 

direktør Lars Larsen nogle rigtig gode sparringspartnere, når det drejer sig om initiativer og 

ting, der kan gavne vores forening.  

I april var jeg på besøg hos Automobil kvinderne. Det foregik på Skjern tekniske Skole, 

hvor jeg fortalte hvad og hvem VIRKSOMME kvinder var. Der er en sotr gruppe af både 

medarbejdende og ansatte kvinder indenfor deres branche, der har mindre erfar-grupper 

og på landsplan mødes én gang og året. Det er deres konsulent Pia Egeskov, der har 

iværksat erfagruppen og vi har aftalt at vi skal tale sammen om samarbejde fremover. 

Det sidste jeg vil nævne ved året der er gået, er vore blade og nyhedsbreve.  

http://www.sikkerhedstjekket.dk/


 
Der er i årets løb udsendt 2 blade. Landsledelsen har i forbindelse med bladene haft store 

spekulationer, da vi vægter, at vi har fysiske blade, men også må erkende at det er dyrt at 

få produceret.  Og når de så er trykt, er de dyre at få sendt ud. Det seneste blad valgte vi, 

at give lokalafdelingerne med hjem til deres medlemmer. Vi har i landsledelsen ikke været 

helt tilfredse med resultatet af det store arbejde det er at lave et blad. Vi har derfor i gang 

sat en undersøgelse af hvordan vi fremover kan gøre det, så det gerne skulle give en 

højre kvalitet og en bedre pris for produktionen. Vi har fået et godt tilbud og det næste blad 

bliver et prøveblad for det nye sæt up. I vil høre nærmere her i juni derom.  

Sidste år sagde Birgitte Viereck ja til, at være vores nye nyhedsbrevs redaktør. Vi har 

modtaget et par nyhedsbreve med megen nyttig information, og jeg ved at Birgitet har talt 

om, at der snart vi komme et nyhedsbrev igen. Vi skal lige have kørt det helt i stilling, men 

vær også opmærksom på de informationer, vi løbende sender ud via Facebook.  

 
Hvis vi skuer fremad, er der allerede flere arrangementer, vi kan se frem til.  
Bla. skal vi 
 

På Studietur til Bergamo, hvor vi er 49 VIRKSOMME kvinder, der er tilmeldt. Det er 
Sønderjylland der arrangere turen i samarbejde med vores nye medlem Betina Schmidt fra 
Find min rejse. Det var også hende, der arrangerede sidste studietur. Så ingen tvivl om det 
bliver en god tur.  
 

Christiansborgmøde den 6.november. Et arrangement der desværre blev udsat i 
februar, da der var flere politikere, der aflyste i sidste øjeblik. Vi var eller rigtig mange der 
havde takket ja til deltagelse i februar, nu håber vi, at alle har mulighed fora t deltage i 
november, så vi kan få den gode direkte dialog med vore folkevalgte. Det er en af de 
arrangementer, som jeg syntes er utrolig givende, forhåbentligt ikke kun for os – men også 
for de politikere vi har dialogen med.  
 
 

Målsætninger - I marts måned tog vi hul på det næste, vi nu er i gang med. Nemlig at 
arbejde ud fra konkrete handling orienterede mål, med fokus på realistiske målsætninger.  
Landsledelsen er i gang med at arbejde med handlingsplanerne for os i landsledelsen, om 
hvad vi skal gøre i det kommende år.  
 
Der er også på HB mødet i marts lagt op til at alle lokalområder skal opstille mål, der 
skalarbejdes med. Eks. ved jeg, at Sønderjylland og Østjylland er godt i gang. (i Østjylland 
har jeg som lokalformand lovet champagne til næste års generalforsamling, når vi har nået 
et mål på 5-7 nye lokalmedlemmer) det vil jeg også gerne love til næste års 
landsgeneralforsamling, når vi har opnået vore målsætninger på landsplan.  
Vi skal nemlig også huske at fejre, vore succeser. Det er faktisk også lidt fedt at sige – vi 
har fortjent det.  
Jeg ser frem til at høre om de opstillede mål i de forskellige lokalafdelinger til september 
HB mødet, der ikke bliver i september, men den 30. august.  



 
Jeg tror, at vi lokalt og på landsplan får talt om hvad vi gerne vil, men vi får aldrig sat 
handling bag – altså, hvad er det så, vi skal gøre – og hvem gør hvad. Det er det vores 
handlingsorienterede mål arbejde skal handle om de kommende år. Jeg håber, at alle 
lokalafdelinger vil tage udfordringen op – og glæder mig til at se handlingerne. Vi skal 
huske på at der skal være realistiske mål – hellere små – og de bliver nået end store og 
det forbliver en drøm.  
 
Et af landsledelsens mål er, at vi tager ”ja hatten” på, at vi fortæller om vores forenings 
kvaliteter fremfor at fortælle om, at vi ikke er så mange – Det er rigtig, at vi er en lille 
forening, men VIRKSOMME kvinder er en forening, vi kan være stolte af, prøv engang 
bare at tænke på det vi har været med til at flytte….. eks. fra medhjælpende til 
medarbejdende (endda ved lov), at man kan træde ud af virksomheden på eks. efterløn 
selvom ens mand forsætter og der er flere …. 
Med andre ord – jeg mener, vi skal italesætte vores medlemskab af foreningen og det 
bidrag alle uanset alder, aktiv passiv, ud fra den positive vinkel.  
Jeg har hørt udtalelser som: ”Jeg har jo ikke så meget at byde ind med, nu hvor jeg er 
passiv” eller ”jeg har bidraget, nu må der andre til” det er noget vrøvl, ALLE kan - hvis man 
vil - byde ind med noget. Stort eller småt, det vil gøre en forskel.  
Nogle af vore gode eksempler indenfor egne rækker er Vibeke Bromann og Elsebeth Dige, 
der begge er passive og gør en STOR forskel for vores forening, og jeg ved, at der i alle 
lokale afdelinger sidder aktive passive og gør en forskel… HUSK af fortæl det, det er 
motiverende for os alle.   
Jeg vil gerne appeller til vi alle tænker: Hvad kan jeg gøre for foreningen? Og bidrage til at 
andre får samme glæde og oplevelse af et medlemskab, som jeg har haft?  
 

Så alt i alt syntes jeg, at vi kan se tilbage på et år, hvor der er sket meget og hvor, vi er 
kommet et godt stykke i vores arbejde med synlighed. Det er lykkedes at få lidt fremgang – 
og vi har mange spændende aktviteter og udfordringer at se frem til. 
 
Det har ikke kunnet lykkedes, hvis ikke der var nogle gæve VIRKSOMME kvinder der har 
ydet noget for vores forening.  
 
Derfor vil jeg gerne takke: 

- Susan B, der i den grad er vores aktive IT og sociale medie dame. Du er en stjerne. 

Stor tak 

- Bente Svendsen, der i den grad er der, når jeg har brug for sparring, udsendelse af 

mail, det praktisk omkring deltagelse og hotel reservation og senest her med 

Persondataforordningen har hun været tovholder på det 

- Birgitte VIERICK – der skriver vore nyhedsbreve og som har været stor sparring til 

pressemeddelelserne, der er udsendt og bliver udsendt i forbindelse med årets VK 

- Ann for det store arbejde det er, hvor hun er vores repræsentant i udvalg og 

arbejdsgrupper.  

- Vika og Birthe Marie for det store arbejde med at styre vores regnskab  

- Birthe Marie for arbejdet med at finde en ny bladudgiver, der gør, at vi kan fastholde 

vores blad 

- Doris, for det inspirerende landskursus i Odense 



 
- Arbejdsgruppen omkring Bornholm – Lise Wosiak, Lene Nielsen, Birgitte Viereck og 

Doris 

- Arbejdsgruppen omkring årets VK  Birgitte Viereck, Dorthe Hol Nielsen og Ida Obel 

- Dorthe Hansen og Sjælland for et flot arrangement med landskonferencen  

- Vibeke Bromann for både korrekturlæsning men også for at være vores tovholder i 

fællesudvalget. 

- Hanne Lund, der også er en stærk kapacitet omkring lovgivning og som skriver vore 

udkast til breve til ministerier 

- Lene Nielsen for at tilrettelægge vores studietur, men bestemt også for at have 

takket ja til opgaven som repræsentant for SMVdanmark i Syddanmarks 

Vækstforum 

- Lone Laursen for at det vigtige arbejde med at kontakte og følge op på annoncører 

til vores blad. 

- Elisabeth Weber for igennem de sidste år som redaktør på vores blad 

 

Det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer alle.  
 

Sluttelig vil jeg takke for jeres fremmøde i dag og jeres tålmodighed i forbindelse med 
min oplæsning af formandens beretning – den måske er lang, men som også vidner om, at 
der sker noget i vores dejlige forening. 
 
Formand  
Anette Laursen 
 
 
 


