
Oplæg til ændret VK organisation på baggrund af færre afdelinger – lavere medlemstal.     2.2.2022 

Landsforeningen ansøger SMVdanmark om optagelse af en gruppe ved navn VIRKSOMME kvinder med 

direkte medlemskab under SMVdanmark (i lighed med den eksisterende gruppe: De Selvstændige). 

Gruppen består af erhvervsaktive kvinder, der driver egen virksomhed, alene eller sammen med en partner. 

Med eller uden ansatte. P.t. drejer det sig om ca………………………personer. 

Kontingent betales direkte til SMVdanmark. 

Vi forestiller os en styregruppe på ca. 4 personer, der står for indkaldelse af medlemmerne til 3 – 4 møder 

om året med henblik på drøftelse af relevant lovgivning, som medlemmerne ønsker, at SMVdanmark skal 

arbejde med i form af forbedringer for virksomhederne. Styregruppen kan ligeledes være kontakt til 

medarbejderne i SMVdanmark og invitere en af disse til foredrag/orientering i gruppen, hvor det kan være 

relevant med belysning af et givent emne, hvor det måtte ønskes af medlemmerne. Andre tiltag kan 

tænkes. 

Rejsegodtgørelse for deltagelse i en sådan styregruppe vil skulle aftales nærmere. Jeg ved ikke, hvordan det 

p.t. foregår i de andre grupper. 

VIRKSOMME kvinder har ligeledes for ca. 30 år siden været igangsætter af samarbejdet i ”Fællesudvalget” 

(bestående af Landbrug og fødevarer, Familieudvalget, Deltidslandmændene, region Nord, De Samvirkende 

Købmænd og Virksomme kvinder). To årlige møder går på skift, og vil fortsat kunne varetages af en eller to 

fra styregruppen. Her det især de sociale- skattemæssige og arbejdsmarkedsmæssige forhold for 

selvstændige, der er på dagsordenen. Her er der opnået mange forbedringer og det arbejdes der stadig 

med og der er fokus på synliggørelse af forskellen mellem at drive virksomhed som enkeltmandsejet og i 

selskabsform. 

VIRKSOMME kvinder har igennem snart 60 år leveret forslag og deltaget i drøftelser af relevans for små og 

mellemstore virksomheder. Politisk uafhængige, men ofte med kontakt til politikere og arrangementer med 

politikere for at påvirke lovgivningen. Vi vil gerne fortsætte dette arbejde, men mener at det i vor moderne 

og mere komplekse tid er nødvendigt med et mere direkte og tættere samarbejde med SMVdanmark, da det 

er blevet for krævende med frivillig indsats for at holde foreningen i gang og for at kunne skaffe nok nye 

medlemmer. Coronaen de sidste to år har heller ikke gjort det lettere at opretholde aktiviteter. Med 

baggrund i et direkte medlemskab af SMVdanmark vil det arbejde, vi har udført igennem årene bedre kunne 

fortsættes og VIRKSOMME kvinder kunne fortsat være et erhvervsfagligt kvindenetværk, for de, der måtte 

ønske det. 

Hjemmeside/Facebook-side vil stadig kunne være relevant, da det er en mulighed for at tiltrække nye 

medlemmer, men dette må bero på nærmere aftale. 

Den på overdragelsestidspunktet værende formue i VIRKSOMME kvinders landsforening vil jævnfør 

vedtægterne skulle overdrages til SMVdanmark. 

Da der efterhånden kun er 4/5 lokalafdelinger tilbage (Sønderjylland, Østjylland, Nordjylland, Sjælland og 

København) vil disse kunne fortsætte med arrangementer for seniorer, så længe der er medlemmer og 

penge tilbage i de lokale netværk. Derefter vil de skulle fortsætte evt. arrangementer med fuld 

egenbetaling, hvis de ønsker dette. De aktive medlemmer, der hidtil har været medlem af et lokalt netværk 

vil naturligvis stadig kunne forsætte lokalt, så længe dette netværk eksisterer. 

(Disse lokale netværk vil ikke have tilknytning til SMVdanmark)  Vibeke Broman 


