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Formandens beretning 2020-2021 

Indledning  

Kære fremmødte virksomme kvinder – et år er gået siden vi vedtog vores nye vedtægter og 
organisering. Det har igen været et år, der har været præget at Corona – og jeg håber af hele mit 
hjerte, vi nu kan begynde at se fremad – uden udefra kommende forhindringer.  
Lad os være optimister for – og i det kommende år.  
 
Året har også været præget af interne forandringer – blandt andet har Fyn og Sønderjylland 
fussioneret. Mange har måske også tænkt – hvad sker der? Og stilet sig selv og de lokale 
medlememr spørgsmålet: kan det svare sig, at vi bliver ved med at ”kæmpe”?  
Jo, der har på godt og på ondt været rigelige udfordringer for os alle hver især- og for netværket 
VIRKSOMME kvinder.  
 
Jeg tror det er vigtigt, at vi nu foretager handlinger, hvis det skal lykkedes at få vendt vores lidt 
”gumpetunge” bus.  vi skal have manøvereret busen og lavet en kovending. Nu har vi sat 
rammerne og redefineret vores fundament, så nu skal vi ikke bruge så meget tid på overvejelser 
og tilpasninger, nu skal der ske noget.  
 
Jeg vil prøve på at være det gode eksempel og ikke kvæle jer i en laaang beretning om året der er 
gået. I stedet vil jeg kort ridse de ting op, der er sket og bruge mere tid og energi på det, der skal 
ske  i håbet om, at det kan være kan give et bust og en motivation for det kommende års arbejde 
på landsplan samt skabe en synergi ud i vores lokale netværk.  
 

Hvad er der sket siden generalforsamlingen sidste år i september 

- Nedlukning i september 2020 betød at vores studietur til Wien blev aflyst -ØV 
- I starten af janaur fik vi sat gang i webinarer, hvor vi startede medet oplæg fra Thea om 

Sociale medier. Det optagelsen foregik hjemme hos Bente Svendsen hvor Susan var 
kameramand. Der har også været webinar om: Om engagement og FN´s 17 verdensmål 
med Clara Halvorson fra Verdens Bedste Nyheder og næstformand hos de Radikale, ”Hvad 
står Kvinderrådet for?” en fortælling fra vores egen repræsentant i kvinderådets 
repræsentantskab Juliane Marie Neiiendam samt et webinar om brugen af Instagram med 
Astrid Thorsen.  
 

- Ud over de webinarer, vi selv har stået for, har vi også bla. via SMVdanmark og IDA 
(Ingeniørforeningen i Danmark) og Virksomhedsguiden haft endnu flere muligheder for at få 
Online inspiration og læring. Noget man måske lige skal vænne sig til – men som jeg tror er 
kommet for at blive. Og ja, jeg er selv stor tilhænger af muligheden, som en del af de tilbud 
vi kan give vores medlemmer.  
 

- Vores uddvidede styregruppemøde der i ”normalt år” afholdes i marts måned blev udsat til 
maj 2021. Her var landsstyregruppen og repræsentanter fra de lokale netværk til VK-dag 
med dialog om foreningen og hvad vi skal tilbyde vores medlemmer og potentielle nye.  
Det mundende ud i en idekatalog til de arrangementer og øvrige tiltag på landsplan,  
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landsdelsplan og lokalt. Dagen startede lidt træg – men jeg følte at der kom mere energi i 
løbet af dagen. Vi i landsstyregruppen gik beriget fra mødet.  
 

- Landsstyregruppen har igennem året holdt møde hver måned. Det er overvejende foregået 
Online via Teams men vi er også i foråret mødtes til en aktiv dag, hvor vi brainstormede 
over muligheder og ideer for fremtiden. Vi har udover den daglige drift af foreningen eks. 
Nyhedsbreve, ajourføring af hjemmesiden, oplæg på sociale medier, kontakt til og 
deltagelse i møder hos samarbejdspartnere også haft forberedelse af arrangementer 
herunder generalforsamlingen, webinarer og den kommende konference. Vi tager gerne 
imod ekstra bidrag af tid fra en eller flere, der gerne vil medvirke til at arrangere et eller flere 
arrangementer eks. webinar eller forårets åbne landskursus/ -konferencedag i maj. 
  

- Vi har i april måned med baggrund i en artikel i Politiken om dagpenge for selvstændige 
skrevet til det konservative medlem Mona Juul. Mona svarede faktisk allerede dagen efter 
på trods af det det var Bededag, at hun ville tage vores betragtninger med i sine 
overvejelser.   
 

Vores arbejde i styregruppen er med udgangspunkt i: 

- hvordan vi kan gøre det bedre for vore medlemmer?   
- hvad kan vi tilbyde nye kvinder i vores forening?  
- hvad vi gerne være kendt for?  
- hvordan kan vi gøre os synlige?  

 

I forhold til øget synlighed har vi i året der er gået været ude for både at forankre - og skabe 
kontakter til andre netværk, der ligesom os gerne vil - og også har en interesse for et gensidigt 
samarbejde. Her vil jeg især nævne: 

- Kvinderådet har vi jo været en del af i mange år. Lige nu vil vi sammen med dem og 
SMVdanmark prøve at få italesat de udfordringer især kvinder i selvstændige erhverv har 
grundet reformen af dagpenge området i 2018 overfor politikerne. Politikerne forventes at 
revidere reformen her i oktober, så derfor er det lige nu, vi skal være aktive der. 
 

- Fællesudvalget har holdt Online møder og mødtes første gang fysisk her i august. Der er i 
foråret skrevet et fællesbrev til Beskæftigelsesudvalget om dagpengeproblematiken. 
Fællesudvalget vil også i september skrive et opfølgningsbrev til udvalget herunder også 
komme ind på medarbejdende kvinder på overført indkomst, her er grænsen for hvor meget 
man må overføre for lavt til, at man vil kunne få dagpenge og efterløn. 
 

- IDA selvstændiges bestyrelse, som vi via Juliane Marie har fået etableret et godt og 
konstruktivt samarbejde med, var jeg til møde med i august. Juliane Marie havde 
arrangeret et bestyrelsesseminar for dem og havde bla. sat et punkt på, hvor hun havde 
inviteret mig ind til præsentation og dialog. Det mundende bla. ud i at konference den 23. 
november arrangeres i fælleskab samt at vi vil invitere hinanden til arrangementer og 
webinarer, når det er muligt. Her er der allerede nu udsendt 2 indbydelser til medlemmerne 
i Syddanmark og Sydvestjylland fra IDA selvstændige.  
Jeg ser frem til et givtigt samarbejde med dem. 
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- Derudover har vi holdt møde med bla. Marianne Andersen fra Lagertha, som hjælper 

iværksættere med at afdække eventuelle samarbejdsmuligheder. Vi har holdt et Online 
møde om, hvordan vi kan bidrage hos hinanden og Marianne kommer også den 23. 
november og holder oplæg. Juliane og jeg har holdt møde med Byggeriets samfundsansvar 
for at tale samarbejde og vi havde også aftalt møde med kvindeøkonomien, som desværre 
blev udsat.  
 

- SÅ ja – Vores mål er at udvide vores netværk – med mulighed for et konstruktivt 
samarbejde, øget synlighed og at få nye ambassadører, der kan bringe vores 
netværksforening ud til kvinder i selvstændige erhverv eller som gerne vil starte 
virksomhed. 
 

- SMVdanmark er vi også en del af. De har i den grad haft travlt på vores og de øvrige 
medlemmers vegne. De har gjort det super godt og vores medlemskab er en vigtig del af 
VIRKSOMME kvinders DNA. Vi kan via SMVdanmark få fortalt poliltikerne, hvad der er 
unødig bøvl i vores hverdag og hvad der er unfair vilkår og betingelser, når vi som 
selvstændige skal drive vores virksomheder eller vil starte en virksomhed.  
Jeg vil opfordre til alle vores medlemmer til at fortælle os om eventuelle ”regel 
udfordringer”, så viderebringer vi gerne bøvlet til SMVdanmark. På den måde kan 
VIRKSOMME kvinder gøre en forskel i fællesskabet og samarbejdet med SMVdanmark. 
Mia Amalie Holstein cheføkonom & politisk chef i SMV kommer også og holder oplæg på 
den åbne konference. 
 

- En super loyal samarbejdspartner jeg også gerne vil fremhæve er Pension for 
Selvstændige. I forbindelse med den kommende åbne konference, har de tilbudt 
økonomisk støtte til en foredragsholder og derudover stiller de med en oplægsholder om 
pension og forsikring.  
 

- En anden samarbejdspartner der tidligere har støtte os økonomisk er Varelotteriet.  
På HIFdanmarks årsmøde i sidste weekend fik jeg en god snak med repræsentanter fra 
Varelotteriet. De fremhævede vores mulighed for at søge støtte hos dem til aktiviteter af 
almen nyttig formål. Det er noget vi i landsstyregruppen vil have in mente til det kommende 
års forskellige aktiviteter.  

VIRKSOMME kvinder har brug for al den støtte vi kan få. I landsstyregruppen glæder vi os over 
bidrag som engagement og opbakning i de tiltag, der sker i VK både lokalt og på landsplan.  
Tids-bidrag fra de medlemmer der allerede nu bruger tid på opgaver for vores netværksforening 
samt også over de oplægsholdere der den 23. novenber kommer og holder oplæg uden beregning.  

Hvis nogen har lyst til at bidrage med tid, uanset størrelsen af tids-bidraget, så er der plads og 
opgaver der skal løses.  

Vi har også brug for økonomisk støtte. Her har det afgørende betydning af vores nuværende 
medlemmer forsat er loyale og holder ved, så medlemstalet ikke bliver mindre i det kommende år. 
Jeg håber, at I hver især vil hjælpe med at ”holde på hinanden” lokalt og på landsplan.  
Derudover er det en gevinst for VK at have mulighedn for at søge støtte hos PFS og Varelotteriet, 
når det er større arrangementer vi skal have gang i.  
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Vi deltager også i: 

Uddannelsudvalget i SMVdanmark, der her i foråret skiftede til at være en uddannelsesnetværk 
som SMVdanmark kan inddrage ved behov indenfor uddannelsespolitiske områder.  
Vores repræsentant er Ann Fredriksen.  

Som tidligere nævnt indgår vi i Fællesudvalget der består af Landbrug & Fødevarer, Seges, 
Fritidslandmændene og Samvirkende Købmænd samt VIRKSOMME kvinder. SMVdanmark har en 
observatør post i udvalget. Udvalget har især fokus på sociale vilkår.  
Vores repræsentanter er Vibeke Bromann og Ann Fredriksen.  

Og som nævnt er vi repræsenteret i Kvinderådets repræsentantskab, hvor Juliane Marie er valgt 
på mandat fra VIRKSOMME kvinder. Vores øvrige repræsentanter til møder er Susan Baerens, 
Susan Meincke og Marion Pedersen samt jeg, hvis muligt. Næste møde er Kvinderådets 
Repræsentantskabsmøde d. 27. september kl. 16.30. 

HIFdanmark (Håndværker foreningerne i Danmark) hvor jeg deltager i udvalgsmøder og årsmøder. 
Det sidste års tid, har der ikke været megen aktivitet i udvaget. En problemstilling vi drøftede her i 
sidste weekend på udvalgs-  og årsmøde. Nu håber jeg på mere aktivitet, erfaringsudveksling og 
faglige fællesarrangementer til gavn for alle foreninger i HIFdanmark. 

SMVdanmark hvor jeg deltager i repræsentantskabsmødet i maj og i formandsmødet her i oktober. 
Rikke Pavlli Andersen og jeg var sidste år i november til et møde med Jakob Brandt og Alexander 
Nepper for at tale om samarbejde, fremtids tanker og den nye organisation både hos SMVdanmark 
og hos os. Vk-indslag derfra kan ses på Youtube.  

 

Landsstyregruppen  

Landsstyregruppen består af Pia Andersen landskasserer, Susan Baerens IT og Web ansvarlig, 
Dorthe Hansen Øst koordinator, Birgitte Vierick Vest Koordinator og redaktør af vores nyhedsbreve 
samt Juliane Marie Neiiendam marketing- og kommunikations-ansvarlig og mig som Landsformand 
(Landsleder).  

Sidste år til generalforsamlingen fik vi et nyt medlem ind i landsstyregruppen Rikke Pavili Andersen 
til at koordinere opgaven med markedsføring. Desværre kom der flere personlige hændelser ind 
hos Rikke, der gjorde, at hun måtte trække sig. Jeg vil her udtrykke min medfølelse for Rikkes 
situation, men også sige ØV. Hun er en gæv og positiv pige, som vi gerne havde set indgå i 
Landsstyregruppen.  

Vi var til gengæld heldige med at Juliane Marie Neiiendam kontaktede os i forbindelse med, at hun 
gerne med vores mandat ville stille op hos Kvinderådet. I dag er hun en aktiv og engageret 
medlem af landsstyregruppen og har qua sit store netværk, været garant for de nye 
samarbejdspartnere, som vi har etableret og er i gang med at etablere. Juliane har sin faglighed i 
markedsføring, PR og kommunikation, kompetencer vi har god brug for.  
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Lokale netværk 

Der sker også noget ude i de lokale netværk. Bla. har Fyn og Sønderjylland fusioneret og hedder 
nu Syddanmark. De har haft 40 års jubilæum i 2020, men det er først blevet fejret her i starten af 
september i år. I får også lige herfra et stort tillykke.  

På årsmødet i Syddanmark trådte Lene Nielsen af som netværkskoordinator/ lokal formand og 
Dorthe Holm-Nielsen trådte efter mange år i lokalbestyrelsen ud. Jeg vil gerne benytte lejligheden 
her i dag til at sige dem begge en stor tak for deres indsats lokalt og for deres altid engagerende 
deltagelse i vores landsdækkende møder og aktiviteter. Jeg vil også byde den nye netværks-
koordinator (-leder) Susanne Knudsen velkommen. Jeg ser frem til samarbejdet med Susanne og 
de øvrige i netværksstyregruppen i Syddanmark (Lene får tilsendt en buket, som vi har tradition 
for, når en lokal formand går af). 

I Østjylland fik vi til årsmødet en ny kasserer. Vi har nu fornøjelsen af at have Pia Andersen med i 
vores lokale styregruppe. Desværre på en tragisk baggrund. Lone Laursen har igenenm et par år 
ikke haft det helt godt og kunne derfor ikke fortsætte med opgaven. Lone som I alle kender, har 
været et uvurderlig medlem på landsplan, hvor hun igennem mange år var Landskasserer og den 
der havde styr på IT. Ligeldes har hun lokalt være kasserer igennem mange år og været den faste 
og solilde base, når jeg havde brug for det. 

Jeg har fået mail fra Ålborg. Jette skriver at de løbende følger med via vores nyhedsbreve, på 
Facebook og hjemmeside. De er jo overvejende seniorer hos dem, de har et par aktiviteter hvert år 
og der er er et par stykker deroppe, som glæder sig til at deltage i Landskonferencen i København 
i marts næste år. 

Jeg ved, at der i flere lokale netværk har været drøftelser om man vil forsætte medlemsskab.  
Der er flere seniorer end aktive medlemmer nogle steder og Coronaen ikke har gjort situationen 
omkring aktiviteter og nytten af et medlemskab bedre (nogle vil måske sige: der har ikke været 
meget for kontingentet det sidste 1½ år). Men jeg håber, som tidligere nævnt, at den enkelte vil 
fastholde det lokale netværk og medlemskab endnu et år.  
Hvert medlemskab og bidrag kan gøre en stor forskel for VIRKSOMME kvinders forsatte eksistens.  

 

Status for medlemstallet 

Medlemstallet er som tidligere nævnt ikke gået fremad – tvært imod.  
 
De faktiske tal pr. 31.08.2020    De faktiske tal 31.08.2021 
90  Aktive    86  Aktive    
  3  Æres aktive      3  Æres aktive 
74  Seniorer    66  Seniorer 
  4  Æres seniorer      4  Æres seniorer 
 
171 I alt    159 I alt  
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Fremtiden … 

Det kommende år vil landsstyregruppen have fokus på følge områder:  

Profilering af foreningen – som nævnt tidligere med udgangs punkt i:  

- Hvordan vi kan gøre det bedre for vore medlemmer?   
- Hvad kan vi tilbyde nye kvinder i vores forening?  
- Hvad vi gerne være kendt for?  
- Hvordan kan vi gøre os synlige?  

Vi fortæller: 

Et medlemskab af VIRKSOMME kvinder giver dig: 

- Faglige og sociale arrangementer på landsplan og lokalt i fællesskab med andre 
kvinder i selvstændige erhverv  

- Tværfaglig erfaringsudveksling og sparring med kvinder i forskellige brancher. 
Direkte og via online medlemsforum 

- Nyhedsbreve med relevant information, så du er ajourført indenfor lovgivning og 
andet der kan påvirke din virksomhed  

- Medlemskab af SMVdanmark, hvor du kan få juridisk rådgivning, kurser, 
nyhedsbreve og medlemsrabatter på indkøb, forsikring etc.  

- Indflydelse på at skabe fair vilkår for kvinder i selvstændige erhverv via 
SMVdanmark og Kvinderådet 

Vi vil profilere os via: 

- Sociale medier (Facebook, LinkedIn, Instagram)  
o Juliane udarbejder små statement og billeder, der kører i perioder  
o Budget: 2.000 kr.  
o I samarbejde med Kvinderådets kampagne om at stemme på en kvinde:  

TAG … STILLING - TIL LIGESTILLING  
- møder med andre foreninger 
- nuværende medlemmer eks ”inviter din nabo virksomhed med” til lokale- og 

landsdækkende arrangementer.  
o Der udarbejdes materiale som sammen med de små foldere, skal bruges til uddeling i 

de lokale områder, erhvervshuse etc.  
o Materialet udsendes til Erhvervshuse i Netværksområderne  

- åbne arrangementer, hvor vi inviterer kvinder i selvstændige erhverv og iværksættere og 
medarbejdende kvinder. 

- Skrive ud til potentielle virksomheder – lokalt.  
o Materiale udsendes til brug for opgaven. 

- Artikler/ læserbreve evt. i samarbejde med SMVdanmark eller Kvinderådet (min. 4 pr. år)  
- Udsende – videresende - vores nyhedsbreve til vores ”nabo” virksomhed og 

samarbejdende foreninger. 
- Formidler medlemmernes historie eller udfordring, der besværliggør opgaven med at drive 

selvstændig virksomhed til SMVdanmark, Fællesudvalget eller Kvinderådet.  
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VIRKSOMME kvinder og de 17 verdensmål  

- Landsforeningen vil arbejde med  
o Mål 5 – ligestilling:  

o Hvordan kan VK medvirke til at der kommer flere kvinder indenfor selvstændige 
erhverv eks.  

o Kan vi bidrage som mentorer? 
o Medvirke til at sikre fair vilkår ved at gøre opmærksom på de udfordringer, der kan 

være for kvinder der vil starte selvstændig (vi lytter og formidler udfordringerne til 
SMVdanmark og Kvinderådet, der evt. kan arbejde politisk for os) 

o Indgå i samarbejde med Kvinderådet i deres kampagne op til valget 
o Vi formidler de gode historier om FN´s 17 mål, hvor vores medlems virksomheder gør 

en forskel  

 

Landsstyregruppen har forsat  JA-HATTEN PÅ. Vi ser fremad og vi er handlingsorienterede. 

 

VIRKSOMME kvinder - der hver især gør en forskel - sammen står vi stærkere 

For mig er Vi ‘et en vigtig forudsætning på at skabe en forskel. Jeg vil derfor gerne takke hele 
landsstyregruppen for den utrættelige indsats I hver især yder for foreningen:  

- Kommunikations- og marketings-ansvarlig Juliane Marie Neiiendam 
- IT-web ansvarlig Susan Baerens 
- Koordinator for Øst Danmark Dorthe Hansen  
- Koordinator for Vest Danmark og nyhedsredaktør Birgitte Viereck  
- Landskasserer Pia Andersen   

 
- Derudover skal der også lyde en stor tak til:  

o Vibeke Bromann for den ihærdige indsats ved tilpasning af vedtægterne og for det 
super gode arbejde du udfører i Fællesudvalget 

o Ann Frederiksen din deltagelse og engagement i uddannelsesudvalget/ nu 
uddannelsesnetværksgruppen i SMVdanmark og i Fællesudvalget samt dine input 
til tilpasningen af vedtægterne.  

o Bente Svendsen for din indsats med medlemsservice.  
o Lajla Haar og Ann Fredriksen for at påtage sig opgaven, som interne revisorer.  
o Rikke Lilienthal for at påtage sig rollen, som ordstyrer ved vores generalforsamling. 
o Sluttelig, vil jeg takke alle jer for at I mødte op i dag  

- til en dag i VIRKSOMME kvinder med VIRKSOMME kvinder. 
 

Jeg føler mig privilegeret ved at være en del af vores fælles netværksforening,  
der den 11. november 2021 kan fejre 58-års fødselsdag.  

 
Formand  
Anette Laursen  


