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Formandens beretning 2020 til Generalforsamling d. 1.9.2020 

Indledning  
Kære virksomme kvinder – vores verden er af lave… det vi lige nu oplever med corona, er som en 
surrealistisk film, hvor vi er ufrivillige statister. Det har efterhånden påvirket og fyldt igennem det 
sidste halve år, og har forsat STOR indflydelse på vores hverdag. 
Vi har alle sat på stand by for rigtig mange arbejdsmæssigt og for os alle i privat- og foreningslivet. 
Jeg har nævnte det også i beretningen, der i år blev udsendt i rigtig god tid.  
 
Dagen i dag er et godt eksempel på coronas indflydelse – vi sidder her til en udsat 
generalforsamling, der oprindeligt skulle være afholdt den 28. maj.  Men det positive er, at vi nu får 
vores generalforsamling afholdt – og dermed kan begynde at se fremad.  
 
Der har der været rigtig meget i det år der er gået. Både positive og negative ting og som på hver 
sin måde har indflydelse på vores forening.  
 

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 sker fremrettet, end 
det der har været bagud. Jeg vil som den første tage denne vinkel i min formandsberetning – så vi 
starter med det, jeg tænker – og har af ideer til at vores forening kan komme fremad.  
Hvis det er det vi vil. 
 
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, hvad vi vil gøre og hvem der gør hvad, så 
vi en forpligtigelse til at bidrage - og gøre hver vores til at det lykkes.  
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.  
 
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. Vi skal hvert år tænke fremad, 
såvel lokalt som på landsplan.   
Nu har jeg jo muligheden for at lufte mine ønsker: 

- Vi skal have flere landsdækkende og landsdelsdækkende aktiviteter af faglig karakter. 
minimum 2 landsdækkende og 2 landsdelsdækkende tema/ kursusdage hvert år. (vi har 
fået udarbejdet en ideliste fra 2 studerende). 
 

- Vi skal skabe positiv opmærksomhed bla. ved at sætte/ skrive forskellige faglige opslag op 
på hjemmesiden og de sociale medier (her skal den nye kommunikationskoordinator 
medvirke til at tilpassse sprog og struktur for vores kommunikation). 
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- Vi skal have nye medlemmer – og det er OK at de evt. i første omgang melder sig ind på 
landsplan  

o vores landsmedlemsskab koster 1.225 og et rent SMvs medlemskab koster 1.949 – 
og alt det man får for medlemsskabet ved at melde sig ind via Vk! 

 
- De nye medlemmer skal på sigt, være med til at danne nye lokale netværksgrupper. 

Landforeningen og lokale netværk skal medvirke til – og støtte op om tiltag, der skaber 
aktive lokale netværk i hele Danmark.  
 

- Vi skal styrke og udvikle den gensidige kommunikation mellem de lokale netværk og 
landsstyregruppen.  
 

- Vi skal have de gode historier frem. Eks. kan vi have månedens VIRKSOMME kvinde med i 
nyhedsbrevet, hvor vi bliver inspireret af hinandens virksomheder og dagligdag. Noget jeg 
ved at nyhedsbrevsredaktør Birgitte er godt i gang med. 
 

Ovenstående er mine ideer og ønsker. Jeg ved, at alle har de gode ideer, det vigtigste er, at vi 
sammen sætter en dagsorden for - hvad vi vil og hvordan vi gør det.  

Forudsætningen er at der er nogle, der vil bidrage til at tingene sker. Et frivilligt stykke arbejde skal 
ikke være noget, der kvæler en – der kan forventes en indsats på ca. 5 timer om måneden. 

Står vi sammen og alle yder et lille stykke arbejde for foreningen, så er jeg overbevidst om, at vi 
om et år har nået meget mere end de ønsker/ mål, jeg nævnte ovenstående for foreningen.  

Det er et udkast til fremtiden for VIRKSOMME kvinder, hvad er alternativet?  

Nu vil jeg så vende tilbage til det ordinære indhold i beretningen, 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. Hvilken retning vi skulle gøre det i, blev 
besluttet ved en ekstraprdonær landsgeneralforsamling fredag den 06.09.2019.  
En ny arbejdsgruppe har siden knoklet og er 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 
hjemmesiden. Og så midt i en usikker corona tid - det har heller ikke gjort det nemmere.  

• Vi har fået en super flot, enkel og alligevel informativ hjemmeside med en mere 
professionel grafik også til Facebook profilen. 

• Vi har udarbejdet nye vedtægter, der er afstemt med den nye struktur og vores nye vision, 
mission og værdier.  

Såvel Hjemmeside og Facebook kører i drift. Det vigtigste er nu at opdatere med input, 
arrangementer, og informationer. Det er Susan Baerens, der sikrer den daglige drift, derudover har 
vi har en tarsk force (Vibeke og Ann) der kontakter dem, der Liker vores opslag.  
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Vibeke Broman og Susan Baerens har været skrivere på vores udkast / forslag til nye vedtægter, 
Udkastet blev drøftet på hovedbestyrelsesmødet i marts og er efterfølgende tilrettet.  
Opgaven er sket i tæt samarbejde med chefjurist i SMVdanmark Peter Andersen.  
 
Jeg vil kort nævne øvrige opgaver siden sep. 2019.  

- Redigering og tilpasning af visitkortfolder samt tilpasning til onepage til mail udsendelse. 
- Tilpasning af brevpapir og andre med den nye logo (bemærk den røde prik). 
- Udsendelse af mail til ca. 250 potentielle virksomheder og opfølgning x 2 
- Beskrivelse af forslag til VK´s fremtidige organisation og ansvarfordelingen. 
- Udsendelse af løbende informationer til foreningen på flere niveauer  
- Besøg i 2 afdelinger, for at orientere - og være i dialog om tiltagene og forandringerne. 

Jeg syntes, vi nu har rammerne samt visionen og missionen til en fremtid for VIRKSOMME 
kvinder. Med andre ord, vi kan nu sætte ord på, hvem VI er – og hvorfor de t er godt at være 
medlem af VIRKSOMME kvinder.  Mere herom senere.  

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-projekt for 2 studerende – ekstern hjælp til markedsføringsstrategi. 

Udmundede i et super godt oplæg til VK´s startegi for markedsføring. Forslag til hvordan vi kan 
gøre det og ideoplæg til en kort film, der fortæller om vores værdier samt et inspirationskatalog til 
erhvervsrelevante aktiviteter, vi kan udføre lokalt, på lands- og landsdelsplan.  
En plan jeg ville ønske vi havde haft for et år siden. Bla. facebook ambasadører, artikler i 
samarbejde med SMVdanmark og mere målrettet kommunikation til vores målgruppe eks. 
selvstændige og iværksættere. 

Status for medlemstallet 
Medlemstallet er som tidligere nævnt ikke gået fremad – tvært imod.  
 
Foreningen blev derfor i december kraftig reduceret i medlemstallet, især aktive medlemmer.  
 
De faktiske tal pr. 31.08.2020 
  98 Aktive incl 2 Æresmedlemmer og 5 nye medlemmer 
  74 Seniorer incl. 2 Æresseniorer 
172 i alt med en øget tilgang på 5 aktive medlemmer.  
 

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.  

Vi skal gøre vores aktiviteter lokalt og på landsplan attraktive og synlige.  
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VIRKSOMME kvinders øvrige aktiviteter i året der er  gået  

Der har været fokus på de forandringer, der er i gang med/ skal ske. Men der har bestemt også 
været meget andet  

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 samt en 
fantastisk tur til Fanø arrangeret af Kelly Søkilde og hendes mand. Der var deltagelse af knap 40 
VIRKSOMME kvinder.  

Landskursus april 2020 – august 2020 

skulle have været i april. Turen måtte udsættes grundet corona, og er netop afholdt den 19. 
august. Det var en super dag. 

Hos SMVdanmark blev vi budt velkommen af den nye direktør for SMVdanmark Jakob Brandt og 
politiske chefkonsulent Alexander Nepper. De fortalte om de mange ting, der lige nu er fokus på 
med tilskud, kompensation samt ikke mindst barselsfonden for selvstændige. Dernæst blev vi budt 
på lækker frokost inden bussen kørte os ud til CopenHill, hvor vi fik en fantastisk rundvisning og 
historien bag idéen og bygningen. Nogle af os tog de 85 meter op, andre tog elevatoren og sikken 
en udsigt fra toppen. Tak til jer der deltog.  

Lokalafdelinger 

Der har været 2 besøg i lokalafdelinger. Det er altid en stor fornøjelse at hilse på medlemmerne i 
de lokale netværk - også utrolig givende. I november 2019 var det VK Herning & Omegn og i 
januar var Susan Baerens og jeg inviteret til VK Sjælland. 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 gennemføre i 
foreningen. 

VK Sønderjylland har i år 40-års jubilæum et STORT tillykke til jer. Det skulle være afholdt et 
arrangement i marts, som skulle flyttes til efteråret, nu til 2021.  

VK Fyn har henvendt sig til Sønderjylland om en fusion. Afdelingerne mangler nu de sidste 
vedtagelser på en sammenlægnings-generalforsamling her medio september. 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. Også for VK, bla. har flere afdelinger måtte udsætte deres 
generalforsamlinger til efteråret. Det har også betydet at mange lokale arrangementer er blevet 
aflyst. Rigtig ærgerligt for vores medlemmer – og også i forhold til ønsket om at tiltrække nye 
medlemmer. Uden interessante aktiviteter, er det svært at tiltrække nye medlemmer.  

Derfor må både de lokale netværk og landsdelen af VK være ekstra opmærksom på at få efteråret 
2020’s aktiviteter op på hjemmesiden, så vi har noget at byde ind med og henvise til overfor 
interesserede. Lad os hjælpes ad med denne opgave.  
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Landsledelse, Styregruppe-projekt fremtidens VK sty regruppe og Hoved-Bestyrelsesmøder 

Der har i året løb været flere grupper, der har arbejdet med fremtidens VK.  

1. projektgruppe der lavede udkastet til vores vision, mission og værdier samt hvad vi var sat i 
verden for.  

2. projektgruppe som har arbejdet med hele setup’et for vores fremtidige forening.  
Derudover har gruppen haft en ekstern konsulent Helene Hartvig Andersen som tovholder.  
Vores møder har oftest foregået online, hvilket giver store tids besparelser og fokus på 
opgaven.  
Landsledelsen har også benyttet de digitale medier til at holde møder, hvor det primære 
fokus også har været forandringerne samt daglig drift af foreningen.  
 

HB-møde blev afholdt den 06.03.2020 i Odense. Udkastet til såvel nye vedtægter som struktur og 
ansvarsfordeling blev fremlagt, drøftet og accepteret som det der skulle fremlægges på 
landsgeneralforsamlingen, 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 
En af vore mærkesager igennem mange år – Barselsfond for selvstændige. Nu er det lykkedes – 
igen. Vi fik i et samarbejde med 10 andre organisationer beskæftigelsesministeren i tale.  
Resultatet blev at det er et punkt på finansloven og i fredags (28.8.2020) kom pressemeddelelsen 
og et forlig med El, RV, SF, AL og Socialdemokraterne.  
Tillykke til os – og de selvstændige kvinder.  
Alexander Nepper fra SMVdanmark har været primus motor. Han var også så sød at ringe til mig 
torsdag aften for at fortælle om aftalen. En gæv mand der gerne vil vores forening.  
 
 
SMVdanmark 
Er vores talerør og den samlende organisation for små og mellemstore virksomheder. Og netop 
her i corona krisen har de gjort det fabelagtig godt. Jeg tror faktisk at SMVdanmark er den 
organisation, der har fået mest taletid i medierne omkring små og mellemstores situation og behov. 
Derfor er jeg både stolt og glad for at vi er en del af dem. 
Og som tidligere nævnt kan det betale sig at blive medlem via os �  
 
 
Andre møder 
Overordnet – i 2020 er flere udvalgsmødet og SMVdanmarks repræsentantskabsmøde aflyst eller 
udsat til efteråret 2020. 
 
Derudover er der sket et generationsskifte, da Ane Buch har valgt at gå på pension fra jobbet som 
direktør og i stedet er det nu Jakob Brandt der er administrerende direktør.  
Skiftet skete pr. 1. juli i år.  
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Derudover har VIRKSOMME kvinder deltaget i følgende :  

- Udvidet bestyrelsesmøde 
- Formandsmøde 
- Håndværker- og industriforeningerne Danmark, Formandsmøde 
- HIF udvalget (4 møder om året) 
- Uddannelsesudvalget – i 2020 ændret til Uddannelses- og Arbejdskraftudvalget (4 møder 

om året)  
- Klima udvalg under SMVdanmark, en ad hoc netværksgruppe, hvor det primære er at få de 

gode ideer til, hvad vi SMV’ere kan gøre/ bidrage med og hvad der er vigtigt for os i forhold 
til regler og love. 

Derudover deltager vi også i  
Fællesudvalget – et samarbejde med Landbrug og Fødevarer, Seges, FamilieUdvalget, Landbo 
Nord, De Samvirkende Købmænd og med SMVdanmark som observatør (2 møder om året). 

Virksomhedsrådet for IT-sikkerhed – Ann Fredriksen er her udpeget af Erhvervsministeren og 
møderne er netop startet op igen i juni 2020.  

Øvrige Samarbejdspartnere 

Kvinderådet  

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

Vi har tilkendegivet at støtte Juliane Marie Neiiendam, til at indgå i bestyrelsen i Kvinderådet. 
Valget er udsat til den 22. september 2020.  

Vi har for øvrigt fået nedsat kontingent for 2020 hos Kvindetrådet med baggrund i vores aktuelle 
situation. En stor tak for det.  

 

Nedenstående 2 samarbejdspartnere der har støtte vores proces. Jeg føler, det ikke kun er 
økonomisk – men også at der er en varm opbakning til vores forening og det vi står for:  

PFS – Pension for Selvstændige 

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.  
En stor tak for Støtten til PFS. 

Vores medlem Birthe Marie Jensen er for øvrigt valg som ind som bestyrelsesmedlem i PFS syd.  

Varelotteriet 

Varelotteriet bevilligede også i sommeren 2019 økonomisk hjælp til vores proces mod fremtiden. 
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.  
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Nyhedsbreve  

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

(Red.: Send gerne input/ emner til indlæg til Birgitte)  
 

Hjemmesiden og Sociale medier  

Hjemmesiden, har været omtalt tidligere, derfor vil  jeg blot fremhæve 

Nyttig viden, Her vil vi løbende indsætte informationer der er vigtige for at drive en selvstændig 
virksomhed.  

Facebook 

Ønsker at så mange som muligt Kommenterer, Deler og Liker opslagene. En STOR hjælp, der ikke 
tager meget tid - men som medvirker til en effektiv markedsføring af foreningen.  

(Red.: Og klikker Interesseret på vores Begivenheder). 

Øvrige medier  

Vi har en profil på Linkedin, Vi skal styrke vores brug af mediet, da der er potentielle medlemmer, 
der måske bedre opdager os der.  

(Red.: Efter LG er vi også på Instagram – tjek det og Like gerne - tak til Rikke Pallvi) 
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Fremtiden 

Nu glæder jeg mig til Studieturen til Wien, hvor vi pt. er 28. deltagere. En lille nedgang pga. 
ændring af dato for turen - igen grundet corona.  

Og derudover satser jeg på, at vi får iværksat nogle spændende aktiviteter, hvor faglige input 
blandes med networking på tværs af fag og landsdele.  

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 
IT sikkerhedsrådet. 

- Pia Andersen for at påtage dig opgaven som landskasserer, 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 projektstyregruppen, 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 har været intern revisor i mange år. 
-  
- Sluttelig, vil jeg takke Ane Buch for den store hjælp vi har af dig 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 som den  
11. november 2020 kan fejre 57 års fødselsdag.  

 
 
Landsformand  
Anette Laursen  
 
Landsgeneralforsamlingen den 1. september 2020  


