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Formandens beretning 2020 

Indledning  
Jeg har tænkt meget på, hvor jeg starte og hvor jeg skal slutte denne beretning …  

Der er sket rigtig meget i året, der er gået og som skal med ind i beretningen – både positive og 
negative ting og som på hver sin måde har indflydelse på vores forening. Nogle ting har vi haft 
indflydelse på - andre har været uden for foreningens og landsledelsens indflydelsessfære.  

Omvendt har jeg også tænkt, hvis alt skal beskrives ned i detajerne vil beretningen bliver for lang, 
og hvor mange vil så læse den til ende ...  

Derfor har jeg forsøgt at få formuleret de enkelte punkter så kort som muligt og vil på 
generalforsamlingen den 01.09.20 kl. 13.30 uddybe det skrevne. 

Med fokus på det fremadrettede 
Med den nye struktur og ønsker til de fremtidige årsmøder, der erstatter de lokale 
generalforsamlinger – skal vi fremadrettet have mere dialog om det, der skal ske fremover, end det 
der har været bagud. Jeg vil som den første tage denne vinkel ind i min formandsberetning – så vi 
starter med det, jeg tænker – og har af ideer til at vores forening kan komme fremad – hvis den 
skal det.  

Her er jeg lidt tvetydig, da jeg mener – og som jeg tidligere har sagt – at VI skal ville det.  

Ikke kun 6-7 stykker i en projektgruppe og en landsledelse. Ikke kun når vi mødes, og kan inspirere 
hinanden til at villle gøre en indsats, men fordi vi har aftalt: At vi vil fremtidens VK og hvad vi vil 
gøre samt hvem der gør hvad, så vi har en forpligtigelse til at bidrage - og gøre hver vores til at det 
lykkedes. Hvis vi tager hinanden i ed på det, så tror jeg på en positiv fremtid, ikke kun for 
nuværende medlemmer, men bestemt også for nye.  

Jeg syntes faktisk, at den nye struktur og ansvarsfordeling giver os nye muligheder for at få sat ord 
på, hvad vi vil arbejde med / arrangere i de lokale netværk og hvad de lokale netværk gerne vil 
have den koordinerende landsstyregruppe til at arbejde med eller arrangere. Det vil betyde, at vi 
hvert år tænker fremad og får luftet alle medlemmers ønsker - og ideer til foreningen – og derefter 
får omsat vores ideer til - hvad vores mål og hvad gør / skaber vi af aktiviteter det kommende år, 
såvel lokalt som på landsplan.  

Nu har jeg jo i denne beretning mulighed for at lufte mine ønsker og ideer – og selvfølgelig senere 
bidrage til, at de bliver omsat til handlinger.  

Jeg ønsker – og mener: 

- vi skal have flere landsdækkende og landsdelsdækkende aktiviteter af faglig karrakter.  
Jeg mener, vi skal gennemfører min. 2 landsdækkende og 2 landsdelsdækkende tema / 
kursusdage hvert år. 
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Det kan være alt fra dagskurser med relevate emner som: Kend din PC - brug af ITstyresystemer 
eller sociale medier i markedsføringen over til aftensarrangementer i landdelen eks. Sjælland og 
Fyn/ Jylland med emner, som eks struktur i hverdagen / mere tid i hverdagen eller sådan tager du 
billeder til de sociale medier (vi har netop fået udarbejdet en ideliste på en workshop via et projekt i 
samarbejde med 2 studerende).  

- Vi skal skabe positiv opmærksomhed, bla. ved at sætte / skrive forskellige faglige opslag på 
hjemmesiden og de sociale medier (her skal vi have den nye kommunikationsansvarlige 
med ind for at sætte tingene i system). 
 

- Vi skal have nye medlemmer – og det er OK, at de evt. i første omgang melder sig ind på 
landsplan og kan deltage i landsdækkende og landsdelsdækkende aktiviteter og via 
deltagelsen der, få lyst til at give lidt mere i kontingent og blive en del af de lokale netværk. 
Lige nu, kan det være svært at insistere på, at de skal være med i lokale netværk, hvor der 
måske ikke er noget netværk eller hvor der er meget lille aktivitet.  
 

- De nye medlemmer, kan på sigt være med til at danne nye lokale netværksgrupper.  
Vi skal her medvirke til – og støtte op om tiltag, der skaber nye aktive lokale netværk i hele 
Danmark.  
 

- Vi skal blive bedre til gensidig kommunikation mellem de lokale netværk og 
landsstyregruppen. Eks. aftale at der kommunikeres begge veje 1 x hver anden måned. 
Det kan være alt fra status på eks. hvad man har aftalt i lokalområdet, gode erfarigner man 
gerne vil dele med andre netværk, ideer eller udfordringer, man gerne vil drøfte med 
landsstyregruppen.  
 

- Vi skal have de gode historier frem. Eks. kan vi have månedens VIRKSOMME kvinde med i 
nyhedsbrevet, hvor vi kan blive inspireret af hinandens virksomheder og dagligdag.  
 

Ovenstående er nogle af de ideer og ønsker jeg har som landsformand (der er mange flere) men 
for mig er det vigtigste, at vi sammen sætter en dagsorden for - hvad vi vil og hvordan vi gør det. 
Og så, at vi får udpeget / valgt nogle, der kan - og vil bidrage til at tingene sker …  
Et frivilligt stykke arbejde skal ikke være kvælende, derfor er det vigtigt, at vi er flere om opgaverne 
(eks. arbejdstid ca. 5 timer om måneden). 

For at vi skal lykkedes, kræver det, at der er frivillige som melder sig ind på banen for et år ad 
gangen … også til opgaverne på landsplan og landsdelsplan. Jeg kan fortælle, at der er mange 
positive ting ved at deltage i arbejdet på landsplan … Det giver både ny faglig viden og beriger en 
bla. i form at større netværk og indflydelse.  

Vi skal  have besat følgende poster til landsgeneralforsamlingen:  

- Formandsposten (er på valg på generalforsamlingen i lige år)  
- 1 intern revisor (på valg på generalforsamlingen)  
- 1 kommunikationsansvarlig, der sammen med landsformanden sætter strategien for vores 

kommunikation og medvirker til, hvad der skal på hjemmeside og Facebook 
- 1 landsdelskoordinator Sjælland og  
- 1 landskoordinator Fyn / Jylland (opgaver, der ikke er på valg på generalforsamlingen, men 

udpeges normalt fremover på udvidet koordinerende styregruppemøde i marts)  
- 1 repræsentant til Fællesudvalget (udpeges ligeledes i marts)  
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Generelt gælder det for de udpegede poster, at man kun binder sig for et år af gangen (send 
gerne tilkendegivelser om, at du vil bidrage eller forslag til medlemmer, der vil indgå i en af 
opgaverne). 

Hvis vi står sammen og alle yder et lille stykke arbejde for foreningen, så er jeg overbevidst om, at 
når vi ser et år frem, så har vi nået meget mere end de ønsker og mål, jeg ovenstående har sat for 
foreningen.  

Det her er mit udkast til at tænke frem - og gøre noget. Der er ingen, der siger at ovenstående er 
det rigtige for VIRKSOMME kvinder, men hvad er alternativet?  

-------------------------oOo----------------------- 

Nu vil jeg så vende tilbage til det ordinære indhol d i min beretning,  
nemlig, hvad er der sket i året, der er gået ☺☺☺☺  

Fremtidens VIRKSOMME kvinder - et år er gået … 
Sidste år på Landsgeneralforsamlingen den 23.05.2019 blev det med et stort flertal besluttet, at vi 
skulle forandre og tilpasse vores forening til fremtiden. Vi havde efter generalforsamlingen en 
super god workshop, hvor de fremmødte medlemmer satte ord på: Hvad vi er sat i verden for! 
Hvad vores værdier er! Hvad vi skal arbejde for! Hvordan vores organisering skal være!  

Der blev ligeledes nedsat en hurtigt arbejdende projektgruppe, der skulle komme med et udkast til 
fremtidens VK, der så igen skulle besluttes ved en ekstraordinær generalforsamling fredag den 
06.09.2019. Arbejdsgruppen arbejde hen over sommeren bla. med input og sparring fra en ekstern 
konsulent, der var med til at styre processen og få samlet og struktureret inputtene fra 
medlemmerne.  

Udkastet blev sat til diskusion og afstemning samt blev vedtaget på den ekstraordinære 
generalforsamling den 06.09.2019.  

En ny arbejdsgruppe blev nedsat den 06.09.2019 og har siden arbejdet med de aftalte mål 
sammen med ekstern konsulent Helene Hartvig Andersen.  

Vi har knoklet og nået langt, men har ikke nået de 25 nye medlemmer, som var det vigtigste mål. 
En erkendelse af, at det er meget sværere at hverve medlemmer, selv om der faktisk er mange, 
der liker og viser interesse for vores forening på Facebook og på hjemmesiden.  

Til gengæld har vi fået (hvis jeg må sige det) en super flot, enkel og alligevel informativ 
hjemmeside og en mere professionel Facebook profil. Ligesom vi har udarbejdet nye vedtægter, 
der er afstemt med den nye struktur og vores nye vision, mission og værdier.  

Nu er vi nået til det punkt, hvor såvel Hjemmeside og Facebook, kører i drift og det vigtigste her er, 
at vi sikrer at siden bliver opdateret med nye input, informationer og andet, der er relevant for såvel 
medlemmer som andre interesserede.  

Facebook er også i drift og her har vi også i gangsat at vi skriver til alle kvinder, der ikke er medlem 
men som Liker et opslag, vi har sat op / delt. Det er Susan Baerens, der sikre den daglige drift og 
Ann Fredriksen og Vibeke Broman, som følger op hos ”Likerne”. Har I forslag eller spørgsmål 
desangående, er i altid velkomne til at rette henvendelse til dem.  
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Vores nye vedtægter, som Vibeke Broman og Susan Baerens har været skrivere på, er næsten 
færdige. Udkastet blev drøftet på hovedbestyrelsesmødet i marts og er efterfølgende tilrettet igen 
og ligger nu til endelig og sidste verificering hos jurist Peter Andersen i SMVdanmark. Vi forventer, 
at de bliver sendt ud sammen med genindkaldelsen til vores landsgeneralforsamling tirsdag den 1. 
september 2020. Forventet udsendelses tidspunkt ultimo juni.  

Jeg vil kort nævne nogle af de opgaver, der er arbejdet med siden september 2019: 

- Opsætning og tilpasninger af indhold og tekster på hjemmesiden (i samarbejde med 
eksterne konsulenter)  

- Udarbejdelse af nye tekster til hjemmesiden med redigering af ekstern konsulent 
- Opsætning og tilpasning af Facebook profil (i samarbejde med ekstern konsulent) 
- Redigering og tilpasning af visitkortfolder  
- Overførsel af visitkortfolderen til en Onepage info-side, der kan sendes ud via mail  
- Tilpasning af brevpapir og andre med det nye logo 
- Udsendese af mail til ca. 250 potentielle virksomheder og opfølgning med en ny mail  
- Vi har beskrevet VK’s fremtidige organisation og ansvarfordelingen i og hos de lokale 

netværk og hvad den landsdækkende koordinerendegruppe fremover skal være. 
- Udarbejdelse af nye vedtægter i samarbejde med Peter Andersen SMVdanmark 
- Udsendelse af løbende informationer til foreningen på flere niveauer, så man også lokalt er 

opdateret  
- Besøg i 2 afdelinger, for at orientere - og være i dialog om tiltagene og forandringerne 

Hvis jeg må sige det, så syntes jeg, vi nu har rammerne samt visionen og missionen til en fremtid 
for VIRKSOMME kvinder, og vi er i gang med at fortælle omverdenen om os via sociale medier og 
andre kanaler. Med andre ord: Vi kan nu sætte ord på, hvem vi er – og hvorfor det  er godt at 
være medlem af VIRKSOMME kvinder. 

Deltagerne på den ekstra ordinære generalforsamling nikkede samstemmende til: VI VIL HAVE 
JA-HATTEN PÅ . Vi skal til at se fremad, og ikke dvæle i ”det er synd for os” eller ”det nytter ikke 
noget”. Lad os holde fast i den tanke i den videre læsning / præsentation. 

Markedsførings-studieprojekt – ekstern hjælp til ma rkedsføringsstrategi  
VIRKSOMME kvinder blev i marts kontaktet af 2 studerende fra Journalist skolen i Århus. De ville i 
deres bacelorprojekt indgå i et samarbejde med VK. Deres forslag var at det eks. kunne være 
omkring markedsføringstrategi for foreningen. Efterfølgende har de interwivet flere medlemmer fra 
hele landet samt gennemført en online workshop om hvilke aktiviteter, vi gerne ville have i VK. Det 
hele indskrives i en rapport incl. et forslag til en markedsføringsstraegi som afleveres den 4. juni og 
de deler den med mig her medio juni. I forbindelse med workshoppen har de lavet et idekatelog til 
arrangementer og initiativer.  

Status for medlemstallet 
Medlemstallet er som tidligere nævnt ikke gået fremad.  

I slutningen af november meddelte både VIRKSOMME kvinder Nordvestjylland og Vejle og omegn, 
at deres afdelinger nedlægges. Landsledelsen var bekendt med, at Nordjylland ville holde 
ekstraordinær generalforsamling, da deres bestyrelse ikke ønskede at fortsætte grundet personlige 
årsager og der ikke var efterfølgere til opgaven. I Vejle og opland, kom det lidt mere overraskende. 
De havde afholdt 2 ekstraordinære generalforsamlinger og med baggrund i lokalledelsens 
fremlæggelse af landsledelsens oplæg om VK's fremtid, valgt at nedlægge lokalafdelingen. 



 
 

5 

Landsformandens beretning maj 2020 

Foreningens faktiske tal  

Type Pr. 31.12.2019 (excl. Vejle og NVjyll) Pr. 20.05.2020 
AKT 
ALF 
SEN 
SAE 
 

Aktive .........................     91 
Aktiv LF (Bornholm) …      1 
Seniorer .....................     72 
Senior Æres …………       4 
December 2019 …..…   168 

Aktive ......................... 94 
Aktiv LandsForening ..   2 
Seniorer ....................  71 
Senior Æres …..…....    4 
Maj 2020 ………..…  171 

 
Der har som tidligere nævnt været flere, der har spurgt ind til et medlemskab, og jeg tror oprigtigt, 
at der er potentielle kvinder i selvstændige erhverv, der er interesseret. Her tænker jeg, at vi både 
på landsplan og i lokalafdelingerne / netværkene skal ind og medvirke til, at vi som forening har 
noget at tilbyde - Herom senere.  

 VIRKSOMME kvinders øvrige aktiviteter i året der e r gået 
Jeg må tilstå, at landsledelsen og projektgruppen, der blev nedsat i sept. 2019 har haft fokus på de 
forandringer, der er i gang med at / skal ske. Men der har bestemt også været mange andre 
områder og arrangementer i året der er gået. Jeg vil her fortælle lidt om dem:  

Landskonference oktober 2019  
Det var en fantastisk landskonference i Sydvestjylland, hvor VK Sydvestjylland med Laila Haar i 
spidsen havde arrangeret en super konference med gode lærerige og inspirerende emner. 

Konferencen startede fredag med et indlæg med Kirsten Mols, der fortalte om det, der var sket i 
hendes liv siden sidste gang hun for ca. 12 år siden holdt oplæg for VK. Hun fortalte om såvel de 
udfordringer og glæder, der har været en del af hendes liv, helt tilbage fra dengang hun traf 
beslutningen om at leve som kvinde i stedet for som mand.  
Efterfølgende var det journalist Karin Søkilde, der holdt et oplæg om fake news og udfordrede os i 
forhold til egne tanker derom.  

Fredag aften var der feststemning, lækker mad, super sjov og hylemorsom underholdning samt 
fantastisk selskab af knapt 40 VIRKSOMME kvinder.  

Lørdagens arrangement var en tur til Fanø. Med lokale Kelly Søkilde som guide blev vi kørt til 
Sønderho, hvor vi var på virksomhedsbesøg hos Silken og Uldsnedkeren, efterfølgende fik vi nydt 
udsigten fra Kellys yndlingssted: Pælebjerg, fik frokosten serveret af Kellys mand på 
Skovlegepladsen, hvor der var halvtag og tændt bål, virkelig et hyggeligt pausested. Så gik turen 
langs stranden forbi Fanø Bad til Nordby, hvor vi fik en guidet byvandring og en fortælling om 
byen, byggestil, erhvervs- og kulturlivet på Fanø. En super guide og fortæller. Turen sluttede på 
Fanø kro, hvor kromutter Anja (Vk’er) serverede Fanø Kringle og kaffe, inden vi tog færgen tilbage 
til Esbjerg og vores biler, der ventede på at transportere os hjem, efter en fantastisk 
landskonference. Tusinde tak til VK Sydvestjylland for en landskonference, der rummede så meget 
– og inspirerede os på mange punkter.  

Landskursus april 2020 
Vi skulle have været til landskursus i København med besøg hos SMVdanmark, hvor direktør Ane 
Buch ville fortælle om det, der arbejdes med lige nu og hvilke ydelser, vi som medlemmer får. 
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Efterfølgende skulle der være virksomhedsbesøg på CopenHill (Amager Bakke). Turen måtte 
desværre udsættes grundet corona.  

Landskurset afholdes nu i stedet den 19.08.2020 med samme program. Jeg vil berette lidt om 
dagen, når jeg holder den mundtlige beretning den 01.09.2020.  

Lokalafdelinger 
Jeg har i år været så heldig at være på besøg i 2 lokalafdelinger. Det er altid en stor fornøjelse at 
hilse på medlemmerne i de lokale netværk, både dem jeg ikke har mødt tidligere og dem jeg 
kender - for mig også utrolig givende. Det er jo her, jeg hører om, hvordan det går i afdelingerne og 
får gode input med mig hjem om, hvad vi på landsplan skal have fokus på eller fortælle videre til 
eks. SMVdanmark. 

I november måned var det VK Herning & Omegn, hvor jeg havde en super hyggelig aften med Ida 
Obel og 11 andre medlemmer. I januar var Susan Baerens og jeg inviteret til VK Sjælland, hvor 
Dorthe Hansen og 7 medlemmer var mødt op til et flot arrangement hos Lene Jørgensen på 
Hjertebjerggård. Begge steder fik jeg muligheden for at præsentere vores fremtidige struktur, vision 
og mission. Jeg havde begge steder opfattelsen af, at medlemmerne var positive stemt overfor de 
forandringer, vi er i gang med at gennemfører i foreningen. 

VK Sønderjylland har i år 40-års jubilæum. Det skulle være afholdt i marts, men grundet corona 
har de måtte udsætte arrangementet, der skulle markere jubilæet, flyttet til efteråret. Jeg vil dog 
gerne benytte lejligheden til at ønske afdelingen et STORT tillykke.  

VK Fyn har henvendt sig til Sønderjylland om en fusion. Begge afdelinger har drøftet det på deres 
generalforsamlinger, der nåede at finde sted inden covid19 kom ind over Danmark. De har 
ligeledes drøftet, hvordan en fælles afdeling skal se ud fremover og hvordan bestyrelses-
sammensætningen skal være. Afdelingerne mangler nu de sidste vedtagelser på et ekstraordinær 
sammenlægnings generalforsamling. Noget jeg ved vil ske til efteråret. Jeg vil ønske den ny 
fusionerede afdeling held og lykke. Jeg er sikker på, at det bliver til glæde for medlemmerne.  

Corona har sat verden i stå og har betydet rigtig mange aflysninger og / eller udsættelser. Også for 
VK bla. har flere afdelinger ikke i skrivende stund fået gennemført deres generalforsamlinger, men 
jeg ved, at der er sat dato for dem og de skal gerne – hvis det er muligt - være afholdt inden 
landsgeneralforsamlingen den 01.09. Nedlukningen af Danmark har også betydet at mange lokale 
arrangementer er blevet aflyst. Rigtig ærgerligt for vores medlemmer – og også i forhold til ønsket 
om at kunne tiltrække nye medlemmer. 

Uden interessante aktiviteter især lokalt, men også på landsplan, er det svært at tiltrække nye 
medlemmer. Derfor må både de lokale netværk og landsdelen af VK være ekstra opmærksom på 
at få oplyst om efteråret 2020’s aktiviteter og få dem op på hjemmesiden, så vi har noget at byde 
ind med og henvise til overfor interesserede. Lad os hjælpes ad med denne opgave.   

Landsledelse, projektgruppe, fremtidens VK styregru ppe og Hoved 
Bestyrelsesmøder 
Der har i året løb været flere grupper, der har arbejdet med fremtidens VK.  

Det startede med en arbejdsgruppe, der lavede udkastet til beslutningsgrundlaget på den 
ekstraordinære generalforsamling. Gruppen bestod af Marion Pedersen, Ann Frederiksen, Dorthe 
Hansen, Bente Svendsen, Susan Baerens, Pia Andersen og mig selv.  
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Senere blev det en ny projektgruppe, som har arbejdet med hele setup'et for vores fremtidige 
forening. Gruppen, består af Vibeke Broman, Ann Fredriksen, Susan Baerens, Bente Svendsen og 
mig, derudover har vores eksterne konsulent Helene Hartvig Andersen været tovholder på 
opgaverne og ledet vores projektstyregruppemøder, der oftest er foregået via WhatsApp eller 
Skype, hvor vi har siddet forskellige steder i landet og deltaget i møderne.   

Landsledelsen, som består af Dorthe Hansen, Pia Asbjørn, Susan Baerens, Bente Svendsen og 
jeg har i år også benyttet de digitale medier til at holde møder. På møderne har vi dels arbejdet 
med den daglige drift af foreningen samt med de nye tiltag, der løbende er sket i året samt bidraget 
med input til arbejdet med fremtidens VK.  

HB-møde blev afholdt den 06.03. i Odense. På mødet fremlagde styregruppen og landsledelsen 
udkastet til nye vedtægter og regulativ, struktur og ansvarsfordeling. Hovedbestyrelsen drøftede og 
accepterede det til fremlæggelse på landsgeneralforsamlingen, hvor vedtægter og struktur skal på 
valg og godkendes af medlemmerne. På HB-mødet var der også drøftelse om foreningen situation 
herunder bekymringer om medlemstallet og manglende tilgang af nye medlemmer.   

Eksterne møder og samarbejde 

Møde med beskæftigelsesministeren 
Den første jeg vil fortælle om her, er en af vore mærkesager igennem mange år – barselsfond for 
selvstændige. Nu er det lykkedes – igen. Vi fik - som nævnt i tidligere informationer til jer – i et 
samarbejde med 10 andre organisationer beskæftigelsesministeren i tale. På et møde i ministeriet 
den 08.11.2019, fremlagde vi de unfair vilkår selvstændige kvinder var udsat for, med resultatet at 
det blev et punkt på finansloven og det er efterfølgende lagt ud til arbejdsmarkedets parter om 
hvordan fonden skal håndteres. Tillykke til os – og de selvstændige kvinder, som fremover skal 
have børn og selvstændig virksomhed samtidig.   

Det var SMVdanmarks nye chefkonsulent Alexander L. Nepper, der var primusmotor for tiltaget og 
som inddrog VIRKSOMME kvinder.  

SMVdanmark 
Er vores talerør og den samlende organisation for små og mellemstore virksomheder.  
Et medlemskab af VIRKSOMME kvinder er også et medlemskab af SMVdanmark med mulighed 
for juridisk bistand, politisk indflydelse, tværorganisatorisk samarbejde med andre 
brancheorganisationer og foreninger, efteruddannelse og rabat på f.eks. forsikringer, telefoner etc.   

Overordnet – flere udvalgsmøder og SMVdanmarks repræsentantskabsmøde er aflyst eller udsat 
til efteråret 2020. 

Udvidet bestyrelsesmøde 
VK har igennem flere år fået en invitation til deltagelse i udvidet bestyrelsesmøde, når 
SMVdanmarks bestyrelse diskuterer det kommende års fokuspunkter. Derfor deltog jeg i 
september 2019 i det udvidede møde, hvor vi har mulighed for at komme med forslag til, hvad der 
er vigtigt for os. Jeg modtager altid gerne input til emner, I syntes er vigtige at få på den politiske 
dagsorden og som vi kan videregive til SMV, som forslag til et fokuspunkt. Jo flere input jeg får, jo 
bedre forberedt kan jeg møde op - og jo større indflydelse, kan vi få. 
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Formandsmøde 
I oktober inviterer SMVdanmark alle formænd og direktører fra medlemsforeningerne til et 
dagsmøde som holdes på Christiansborg, hvor det kommende års fokuspunkter bliver fremlagt og 
derudover har de inviteret forskellige politikere og oplægsholder. Dagen i 2019 bød bla. på oplæg 
fra erhvervsminister Simon Kollerup, der fortalte om, hvordan han ser, at der kan blive et større 
fokus på SMV’ernes behov, barrierer og udfordringer i regeringens erhvervspolitik. Der var også 
oplæg fra direktøren for Fonden for entreprenørskab, Christian Vintergaard, der kom med bud på, 
om vi har brug for flere og dygtigere iværksættere, samt fortalte om fondens arbejde for at udbrede 
en sund iværksætterkultur. Endelig var der et panel af 3 politikere, der indgik i dialog med 
deltagerne om vilkår for SMV'erne.  

Håndværker- og industriforeningerne Danmark, HIF ud valget 
Jeg deltog i september 2019 i formandsmødet i Håndværker og industriforeningerne. Mødet der i 
2019 blev holdt i Maribo, startede om fredagen med HIF-udvalgsmøde, hvor der på dagsordenen 
bla. var ny mødestruktur for HIF-udvalget samt input til - og drøftelse af hvordan, vi kan få mere ud 
af HIF samarbejdet. Efterfølgende var vi på virksomhedsbesøg på byggepladsen ved den nye 
Storstrømsbro. Lørdag var formandsmødet med såvel faglige drøftelser og oplæg fra bla. Femern 
bælts direktør, borgmesteren i Maribo om erhvervsudviklingen samt Knud Romer der på sin egen 
underfundige måde kom med input til, hvordan man kan styrke sin markedsføring. Et meget 
givende formandsmøde med networking på tværs af de forskellige foreninger under HIF. 

December møde i HIF (4 møder om året) 
Mødet var med fokus på en ny struktur og forandringer i udvalget. Der blev nedsat en gruppe der 
på mødet i marts 2020, skulle komme med det endelige forslag til udvalgets fremtid. Desværre 
blev mødet i marts aflyst og ligeledes mødet i maj, grundet corona. Det fremtidige HIF-udvalgs 
struktur og område er derfor ikke endelig på plads.   

Uddannelsesudvalget – i 2020 ændret til  
Uddannelses- og arbejdskraftudvalget (4 møder om år et) 
SMVdanmarks bestyrelse har på møde den 11. december 2019 besluttet at supplere 
Uddannelsesudvalgets arbejde til at omfatte både erhvervsuddannelserne og andre typer af 
uddannelse med fokus på at sikre tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft generelt til 
små og mellemstore virksomheder, der fremover får et øget behov for kvalificeret arbejdskraft.  

Ann Frederiksen er VK's repræsentant. Hendes oplæg om ”Erhvervsrygsækken”* til udvalget er 
ligesom uddannelsesmøderne her i foråret også blevet udsat.   

* Erhvervsrygsækken er et projekt, hvor virksomheder viser skoleklasser, hvorledes de bruger 
matematik i dagligdagen i virksomheden. 

Klima-udvalg under SMVdanmark 
I januar var vi inviteret til et netværksmøde i SMVdanmark om hvilke klimatiltag, vi som SMV'er 
kunne foreslå eller bidrage med, ud fra ideen om, at det er bedre selv at komme med forslag frem 
for at få det trukket ned over hovedet. Ideen er at netværksgruppen arbejder med forslag til flere 
områder, hvor vi kan bidrage til de politiske beslutninger. Netværksgruppen skal komme med ideer 
og forslag til SMVdanmarks bestyrelse. Desværre er flere møder også her aflyst pga. corona. Det 
første møde der pt. forventes gennemført er i slutningen af juni. 
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Fællesudvalget – et samarbejde med Landbrug og Føde varer, SEGES, 
FamilieUdvalget, Landbo Nord, De Samvirkende Købmæn d og med 
SMVdanmark som observatør (2 møder om året) 
Der har i årets løb kun været afholdt 1 møde i november 2019. På mødet deltog Vibeke Broman 
(Kbh) og Hanne Lund (Vejle) for VK. På mødet bliver de sociale vilkår for selvstændige drøftet og 
på mødet i november 2019, blev det aftalt at VK på fællesudvalget vegne skulle skrive 3 breve.  

2 til beskæftigelsesministeren Peter Hummelgaard om: 

- at genindfører mindstesats i dagpenge- og efterlønslovgivningen, da bortfaldet har stor 
negativ betydning for nogle af vore medlemmer.  

- Samt et brev om de kritisable muligheder for selvstændige ved Flexjob i egen virksomhed, 
grundet de såkaldte beregningsregler.  

1 til skatteminister Morten Bødskov om:  

- Sygedagpengeforsikringer, der for selvstændige i personligt ejede virksomheder er en 
ligningsmæssigt personligt fradrag og ikke kan håndteres over firmaets regnskaber ligesom 
forsikringerne for medarbejderne. 

Mødet i marts / april blev aflyst grundet corona.  

Grundet Hanne Lunds udmelding af foreningen, søger vi nu et medlem, der sammen med Vibeke 
kunne tænke sig at indgå i Fællesudvalget og arbejde med de sociale vilkår for selvstændige.  

Virksomhedsrådet for IT-sikkerhed  
Ann Frederiksen er her udpeget af Erhvervsministeren efter indstilling af SMVdanmark.  
Der arbejdes på udarbejdelse af en digital mærkningsordning til SMV'ere, med det formål at sikre 
og højne det digitale sikkerhedsniveau.  

 

Øvrige Samarbejdspartnere 

Kvinderådet  
Vi er forsat medlem af Kvinderådet, som vi løbende har snakket med og 
deltager så vidt muligt med en repræsentant eller flere i deres 
repræsentantskabsmøder, nytårskur og generalforsamling.  

Vi fik i vinter en henvendelse fra Juliane Marie Neiiendam, som gerne med vores støtte ville indgå i 
bestyrelsen i Kvinderådet. Om hun bliver valgt er endnu ikke afgjort, da også deres 
generalforsamlingen blev udsat. Datoen for en ny generalforsamling har vi ikke endnu. 

Vi har for øvrigt fået nedsat kontingent for 2020 hos Kvinderådet med baggrund i vores aktuelle 
situation. En stor tak for det.  
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PFS – Pension for Selvstændige 
Vores fantastiske støtte og samarbejdspartner.  

Det skal ikke være noget hemmelighed, at projekt fremtidens VIRKSOMME kvinder ikke har 
kunnet lade sig gøre uden økonomisk støtte fra bla. PFS, som blev bevilliget i sommeren 2019. 
Jeg har i årets løb løbende orienteret direktør Lars Larsen i PFS om vores proces, og jeg føler, der 
ikke kun er økonomisk – men også en varm opbakning til vores forening og det vi står for.  
En stor tak for Støtten til PFS. 

Vores medlem Birthe Marie Jensen, Sønderjylland er lokalt bestyrelsesmedlem i PFS.  

Varelotteriet 
Også Varelotteriet er en utrolig god støtte og samarbejdspartner.  

Varelotteriet bevilligede også i sommeren 2019 økonomisk hjælp til vores proces mod fremtiden. 
Her har jeg også løbende orienteret direktør Anders Holst om vores proces.  
Ligesom PFS følger de med og støtter op.  

Udover at de har støttet vores proces økonomisk, blev min deltagelse i Formandsmødet i HIF -
Danmark betalt af Varelotteriet, så også en stor tak for støtten dertil.  

Nyhedsbreve  
VIRKSOMME kvinders nyhedsbrev udkommer ca. 10 gange om året. Det er vores medlem Birgitte 
Viereck, der er nyhedsbrev redaktør og tovholder.  

Det er her vi kommer med nyttige informationer og links til steder, der kan være givtige til brug i 
vores hverdag, når vi håndterer de forskellige administrative opgaver i virksomheden uanset 
hvilken branche vi arbejder indenfor. Det er også her – og på hjemmesiden under nyheder og 
nyttig viden, vi kan følge med i relevante emner eller orienteringer.  

Jeg vil gerne her i beretningen opfordre alle til at skrive til Birgitte, hvis I har informationer, 
erfaringer eller andet I gerne vil dele med de øvrige medlemmer i VK: birgitte.viereck@gmail.com   

Hjemmesiden og Sociale medier  

Hjemmeside 
Vi har fået en ny hjemmeside med nyt grafisk look og overskuelighed. Der er efter min mening et 
flot set up og en enkel og god tekst om, hvem vi er og hvad vi står for. Ligesom der er mulighed for 
at have seneste nyheder på forsiden og med direkte link (og vindue) til vores Facebook profil.  
Det jeg især gerne vil fremhæve er også noget helt nyt på siden Nyttig viden, der står under 
Nyheder og viden.  

Her vil vi løbende indsætte informationer, der er vigtige for at drive en selvstændig virksomhed, 
men alt fra lovgivning til andet, der har betydning.  
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Det er i det daglige Susan Baerens, der driver siden, men derudover har vi support hos firmaet 
Web-koncept, som vi kan trække på til indlægning af specielle tekster, filer, billeder og opslag og 
som står for søgemaskineoptimering.  

Facebook 
Også her er der anvendt det nye grafiske set up på vores offentlige profilside, og en konsulent hos 
Web-koncept bidrager til vedligeholdelsen med specielle opslag, annoncering samt redigeringer af 
profilbilledet.  

De løbende opslag findes eller skrives og lægges op af Susan Baerens og mig.  

Her er det vigtigt, at så mange medlemmer, som muligt Kommenterer, Deler og Liker opslagene, 
så de kommer ud til så mange som muligt. Det er en STOR hjælp for Vk, der ikke tager meget tid 
for det enkelte medlem - men som medvirker til en effektiv markedsføring af foreningen.  

Øvrige medier 
Vi har en profil på LinkedIn, som jo er et mere erhvervsorienteret medie. Vi skal her styrke vores 
brug af mediet, da der er potentielle medlemmer, der måske bedre opdager os der.  

Ligesom vi skal overveje andre medier – er der nogen der er skrappe her, modtager foreningen 
gerne inspiration, input og hjælp til at øge vores synlighed online.  

 

 

 Fremtiden …  
Nu glæder jeg mig til de kommende landsdækkende aktiviteter som kommer: 

19.08. Landskursus til København – SMVdnmark og CopenHill 
01.09. Landsgeneralforsamlingen på Hedegården 
01.10. Studietur til Wien. 

Og derudover satser jeg på, at vi får iværksat nogle spændende aktiviteter, hvor faglige input 
blandes med networking på tværs af fag og landsdele.  
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VI'et er for mig stadig det vigtigste 
Jeg vil sige tak til nogle gæve VIRKSOMME kvinder, som har bidraget til det store arbejde vi satte i 
gang på generalforsamlingen den 23. maj 2019.  

Jeg vil gerne takke: 

- Susan Baerens, den altid driftssikre sparrings- og drifts-partner.  
- Vibeke Broman for den ihærdige indsats i hele udviklingsforløbet og især med vedtægterne 

og også det arbejde du har haft med ministerbreve og møde i Fællesudvalget. 
- Ann Frederiksen for din gode sparring og deltagelse i hele udviklingsprocessen - processen 

fra dag et sidste år i maj samt for din deltagelse og engagement i uddannelses-udvalget og 
Rådet for IT sikkerhed. 

- Pia Andersen for at påtage dig opgaven som kasserer incl. kontingentopkrævningen, din 
medvirken i udviklingsprocessen, og din altid positive tilgang til de opgaver, der skal løses. 

- Marion Pedersen for dine super gode input og engagement i arbejdet med 1. fase at vores 
projekt: at lave oplægget til den ekstra ordinære generalforsamling.  

- Bente Svendsen for din indsats i både landsledelsen og projektgruppen, herunder som 
referent skriver, hvilket ikke altid er lige nemt. 

- Dorthe Hansen for din indsats i landsledelsen og med alt det praktiske i forbindelse med 
møder og generalforsamling. 

- Birgitte Viereck – for det store bidrag og indsat hver måned med at skrive vore 
nyhedsbreve. 

- Lene Nielsen har som formand i Sønderjylland været primusmotor ved tilrettelæggelse af 
vores studietur til Wien. 

- Lone Laursen for at hoppe ind som intern revisor. 
- Telse som også er intern revisor. 

 
- Sluttelig, vil jeg takke Ane Buch for den store hjælp, vi får hos SMVdanmark og din 

personlige indlevelse og engagement i vores forening.  
 

Jeg føler mig privilegeret ved at arbejde sammen med hver og en af jer i en forening, der  
den 11. november 2020 kan fejre 57 års fødselsdag.  

 

Jeg vil slutte af med at takke jer alle for vores 
fællesskab og håber, beretningen har givet jer et 
indblik i landsforeningens del af VIRKSOMME 
kvinders mange aktiviteter og arbejde for vores 
forening, samt et indblik i de tanker, jeg som 
formand gør mig om foreningen og fremtiden.  

 

-   TAK   -  
 

Landsformand  
Anette Laursen  


