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Landslederens beretning 2021-2022 

 

 Indledning  
Kære fremmødte virksomme kvinder – endnu engang velkommen til vores 

landsgeneralforsamling, stedet hvor vores fælles netværksforening er på 

dagsordenen og hvor der igennem 58 år, har været en beretning og en konstruktiv 

dialog om dagens fællesfokus VIRKSOMME kvinder. Sådan skal det også være i dag. 

 

Vores verden generelt er inde i en turbulent periode, som har indflydelse på alles 

hverdag – i morgen er uforusigelig. Sådan er det også med vores fælles 

netværksforening.  

 

Ordsproget ”Modgang gør stærk” er et udtryk for den mentale robusthed og der 

ligger også meget sandhed i den amerikanske undersøgelse om at Modgang er godt 

for psyken. Den rette dosis af kriser gennem livet styrker det mentale helbred og 

følelsen af lykke. Vi har i landsstyregruppen både haft følelsen af modgang og af 

lykke i årets løb. Det er nok også den oplevelse I vil få igennem min beretning.   

 

 Hvad er der sket siden generalforsamlingen i september sidste år? 
På generalforsamlingen i 2021, fortalte jeg i beretningen om, hvad 

landsstyregruppen tog udgangspunkt i, i vores arbejdet: 

- 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?  

Landsstyregruppen meldte ud med, at VIRKSOMME kvinder fremover ville have 2-3 

landsdækkende aktiviteter – en måde at være synlige og blive kendt på, samtidig 

med, at vi der var noget at tilbyde nye medlemmer og give vores nuværende 

medlemmer mulighed for at få inspiration til hverdagens udfordringer.  

Vi har også haft fokus på at være synlige på SOME, hvor Suan flittig har lavet opslag 

og / eller delt andet relevant for vores netværk.  
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 Arrangementer - Events 
- Syddanmarks VK var arrangør af det første arrangement med mulig deltagelse 

fra hele landet. Det var et oplevelse som med baggrund i Corona var blevet 

udskudt, men som blev gennemført 4. november 2021.  

Turen med den meget engagerede og dygtige guide startede i Nyborg, hvorfra 

vi blev kørt i bus ud til Sprogø. Her fik vi historien om det forfærdelige 

pigehjem eller som de sagde dengang en anstalt for "moralsk defekte" 

kvinder. Efterfølgende fik vi rundvisning og fortælling om den kunstigt anlagte 

del af øen, hvor Storebæltsbroens piller og indkørsel til tunnellen for togene 

er anlagt. Det var en super fantastisk dag som sluttede med fællesspisning og 

networking.  

Tak til Syddanmark for et godt arrangement og en super god dag. 

 

- Den 23. november 2021 havde Landsforeningen i samarbejde med IDA 

Selvstændige arrangeret en åben inpirationsdag for ALLE kvinder i 

selvstændige erhverv. Temaet var ”Kvinde bryd barrieren” Dagen foregik hos 

IDA i Odense – lige midt i landet, så der ville være lige langt fra Kbh og  

Nordjylland. Vi havde entreret med 5 spændende oplægsholdere: 

Dorte Martinsen fra BM Silo, Malene Højer Danmark fra Pension for 

Selvstændig, Birgitte Dam Jensen der er kommunikationsekspert med 

oplægget ”Kvinde, brænd igennem som kvinde” og Birgitte Jensen fra 

Byggeriets Samfundsansvar samt cheføkonom fra SMVdanmark Mia Amalie 

Holstein, der dog blev erstattet af chefkonsulent Alexander Nepper.  

Alle leverede super gode oplæg og i en skøn forening med god spørgelyst og 

motiverede deltagere, blev dagen virkelig god trods et deltagerantal på kun 

16 personer. Pension for Selvstændige og IDA selvstændige sponsorerede og 

gjorde det muligt for os at gennemfører dagen. En stor tak til dem herfra. 

 

- Den 25. til 26. marts 2022 var der Landskonference i København.  

VIRKSOMME kvinder København havde tilbudt at tilrettelægge 

landskonference i 2021 men pga. Corona blev konferencen udskudt til marts 

2022. Der var planlagt et besøg i det nye BLOX byggeri som bla. indeholder 

Dansk Arkitektur Center og Byggeriets Samfundsansvar. Efterfølgende guidet 

gåtur med Lotte Warner som den inspirerende fortæller om Københavns 

havnefront. Fredags aften bød på fest, glad musik og sange (fik sendt en 

optagelse). Lørdag morgen startede med formandens time og konferencen 

sluttede med en dejlig sejltur rundt i Københavns havn og kanaler.  
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- Formandens time havde jeg heldigvis tænkt over i god tid inden konferencen. 

Med udgangspunkt i- og ønsket om at få fortalt, hvad VIRKSOMME kvinder 

havde bidraget med- og til for de seneste 4 formænd, havde jeg inddraget de 

3 foregående landsformænd Marion, Vibeke og Ann og aftalt, at de skulle 

fortælle, hvad deres formandstid havde givet dem. Jeg ved, at det fik de gjort 

med bravurs og deres historier er efterfølgende gengivet skriftligt i 

nyhedsbrevene. Min egen historie blev det ikke til, da jeg måtte melde afbud 

pga. Corona. Den skal I få senere i et Nyhedsbrev. Jeg sad hjemme med en 

rigtig ØV følelse, da jeg havde glædet mig meget til at været sammen med de 

skønne VIRKSOMME kvinder, der havde fundet vejen til København.  

- Tak til Bente og styregruppen i København for at arrangere konferencen.  

 

- Den 19. maj 2022 var der igen en åben konference for kvinder. Denne gang i 

samarbejde med IDA selvstændige og formanden for ErhvervsKvinder 

Østjylland. Stedet var Sophiendal gods og vi havde fået reklameret bredt ud 

via sociale medier og vores respektive netværk. Temaet var ”Ekstraordinær” 

med baggrund i vores første oplægsholders bog ”ekstraordinær” som 3 af 

vore medlemmer tidligere var blevet udtrukket til at læse og give anmeldelse. 

Dagen bød på champagne sabling foretaget af Anne Mette Bergelius og oplæg 

fra forfatteren, grafisk designer og coach Rikke Laulund, der fortalte om sin 

bog og sit liv, der ikke altid har været en dans på roser, fordi hun skilte sig ud. 

Direktør Henrik Vad fra Flexfunding fortalte os om alternative lånemuligheder 

via crowdfunding og dagen sluttede med forfatter og professionel 

bestyrelsesmedlem Laura Vilsbæk, der fortalte om at man ikke behøver at 

hedde Jens og gå i jakkesæt for at bliver professionel bestyrelsesmedlem, for 

øvrigt også titlen på en bog hun har skrevet derom. Der var 39 fremmødte 

kvinder og det var en helt fantastisk dag, hvor humøret var højt og 

engagementet fra deltagerne stor – de havde et ønske om endnu en 

konferencedag ”næste torsdag” på et tidspunkt i efteråret.  

 

- Igennem året og siden sidste generalforsamling er det ikke til 2-3 men istedet 

4 arrangementer det har været muligt at deltage i som medlem og eller som 

gæst. Alle 4 arrangementer som på hver sin måde har givet inspiration til os, 

der har deltaget – ud over hygge, samvær og erfaringsudveksling.  

Det er jeg stolt over.  
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 Derudover har der været andre gøremål for Landsstyregruppen  
- Vi har i landsstyregruppen holdt møde hver måned med undtagelse af juli. 

Dels for at ”drifte” foreningen, men også for at drøfte nye tiltag, 

arrangementer og arbejdet med at sikre at foreningen VIRKSOMME kvinder 

også er en mulighed for kvinder i selvstændige erhverv fremover.  

 

- Den 4. marts 2022 afholdte vi den årlig udvidede landsstyregruppemøde. 

Mødet var på hotel Hedegården i Vejle. Ud over den daglige styregruppe var 

Vibeke Broman, Bente Svendsen og Lajla Haar mødt frem. Dagen bød igen på 

dialogen om vores fælles forening med baggrund i fakta:  

o lavt medlemstal og høj gennemsnitsalder 

o 2 afdelinger havde nedlagt sig selv uden information til 

landsstyregruppen 

o følelsen af mangel på 2-vejskommunikation  

o følelsen af, at det vi prøvede - ikke gav genlyd/ eller blev bakket op af 

de lokale netværk.  

Styregruppen havde på forhånd undersøgt flere muligheder for, hvordan vi via 

tættere samarbejde eller fusion kunne sikre en fremtid for foreningen 

VIRKSOMME kvinder og de intentioner, værdier og betydning foreningen har 

haft - siden starten i 1963 - kunne leve videre.  

Dialogen var intensiv med mange og forskellige holdninger og følelser, men 

mundende ud i, at der var 100% opbakning til at landsstyrgruppen skulle gå 

videre med dialogen med SMVdanmark om en inclusion/ integration.  

Arbejdet med de overordnede rammer for en sådan integration og forslag 

dertil skulle være klar til generalforsamlingen i dag. Det kommer vi mere ind 

på under dagsordenens punkt 4.   

 

- Siden den 4. marts har vi holdt 2 møder med SMVdanmarks sekretariatschef 

Rikke Lilienthal og chefkonsulent Katja Elberg om en integration af 

VIRKSOMME kvinder ind i SMVdanmark. Efter 1 møde udarbejdede Rikke et 

udkast til de overordnede rammer, som efterfølgende via mail, telefon og 2. 

møde er blevet tilpasset. Jeg vil sige, uden at komme for meget ind i punkt 4, 

at der har været et konstruktivt samarbejde og stor velvilje til at sikre VK og 

skabe et nyt fundament for vores skønne forening.  
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 Landsstyremedlemmer og udpegende VK´ere har deltaget i:  
- Juliane Marie er i bestyrelsen i Kvinderådet, hvor hun den 27. marts i år blev 

genvalgt for en periode på 2 år 

- Ann Fredriksen har deltaget i flere møder i Uddannelsesnetværket i 

SMVdanmark  

- Vibeke Broman og Juliane Marie samt Ann har deltaget i Fællesudvalget, hvor 

der ud over at erfaringsudveksle bla. er skrevet breve til ministre: 

o 29.09.21 til Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard med bidrag til 

evalueringen af dagpengereformen fra 2017  

o 21.04.22 til skatteminister Jeppe Bruus omhandlende ønsket om, at 

sygedagpengeforsikringer bliver en driftsudgift i enkeltmands-

virksomheder og ikke, som nu skal fratrækkes som en personlig fradrag. 

(vi skal selv sørge for indberetningen, hvor eks. A-kasse indberetning 

sker automatisk. Det er bøvl) 

- Dorthe Hansen deltog i generalforsamlingen i Kvinderådet den 27. marts, hvor 

Juliane Marie blev genvalgt. Juliane havde fået fat i 2 suppleanter som 

repræsenterede VK. Mozhgan Gerayelli og Pegah, da vores egne 2 

repræsentanter ikke havde mulighed for at deltage. 

 

- Jeg selv (Anette Laursen) har deltaget i:  

- HIF-møder (Håndværker og Industriforeninger i Danmark) 4 i løbet af året , 

senest i fredags den 09.09 i Odense, hvor der var formandsmøde/ årsmøde 

for formænd i Håndværker og Industriforeningerne i Danmark. Jeg deltog nu 

kun i HIF udvalgsmøde, hvor vi bla. drøftede behov for indsats omkring de 

stigende EL og varmepriser. Det påvirker lige nu rigtig mange små og 

mellemstore virksomheders økonomi og ingen kender konsekvenserne endnu.  

- Årsmøde i SMVdanmark for formænd i oktober sidste år. Forøvrigt dagen, 

hvor det blev stemt i folketinget om 11 ugers tvungen barsel til begge 

forældre, men hvor selvstændige heldigvis ikke blev underlagt. 

- Repræsentantskabmøde i SMVdanmark i maj 2022 (Online) men grundet 

møde i HIF efterfølgende, deltog jeg Online hos SMVdanmark I Kbh.  

- Møde med Iværksætter Founder & direktør Julia Maja Nielsen JM Advisory i 

København på opfordring fra direktør Anders Holst i Varelotteriet. Julia Maja 
kom med hendes bud på, hvad hun gerne ville have ud af deltagelse i et 

netværk. Og lavede også et forslag til os med hendes bud på profilering. 
Hendes ønsker til netværk: Der skal være lidt ud over det sædvanlig eks. 

omgivelser, mad etc samt inspiration og læring. Kontingentet var ikke det 
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vigtigste for hende, men hun gav gerne 6.-7. tusinde for at være i andre 
netværk. En kvinde med så meget energi og drive samt succes i sit virke.  

- Deltagelse i HIF midtjyllands generalforsamling  

 Året har også budt på mindre energigivende udfordringer og oplevelser 
Igen i 2021 oplevede vi, at vores netværksforening er blevet mindre, 2 lokale 

netværk - Sydvest Jylland og Herning & Omegn valgte at nedlægge deres 

afdelinger.  

En konstatering vi måtte sande, da der begyndte at komme udmeldinger fra 

medlemmerne i de 2 afdelinger omkring jul. Efter en henvendelse til de lokale 

styregruppe fik landsstyregruppen informationen om, at de havde valgt at 

nedlægge deres afdelinger. En beslutning de helt klart selv har retten til at 

bestemme, men vi er i Landsstyregruppen kede af, at styregupperne i de 

respektive netværk ikke informerede og derved inddrog landsforeningen samt 

fulgte de vedtægter, som vi alle i foreningen skal arbejde efter.  

Senest har Netværket i Ålborg også meddelt, at de ønsker at udtræde. Jeg har 

stor forståelse for det, da de overvejende er seniorer. Koordinator Jette deroppe 

fra har skrevet et mail og orienteret os, så vi havde informationen inden 

landsgeneralforsamlingen.  

 

Citat fra Netværksgruppen i Ålborg brev:  

”Vi vil gerne i god tid orientere jer om, at vi nedlægger Virksomme Kvinders 

Afdeling i Nordjylland ved udgangen af 2022. Vi har efter megen snak (alle 

medlemmer) besluttet os for ovennævnte, da vi overvejende næsten alle er 

stoppet på arbejdsmarkedet og føler ikke, at vi har mere at bidrage med. Vi har 

igennem mange år (nogen mere end 40 år) haft megen glæde af foreningen og 

de mange aktiviteter, studieture, kurser m.m. og glædelige gensyn med kolleger, 

når vi har mødtes på tværs af landet.  

Med venlig hilsen Nordjyllands afd. Jette Larsen” 

 

Og som jeg nævnte i sidste års beretning, hvor jeg omtalte vores ”gumpetunge” 

bus, så er NU´- NU. Igen – som landsstyregruppen ser det – skal vi som forening 

gøre noget progressivt eller tage konsekvensen af vores situation. 
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 Som tidligere vil jeg også i år fremhæve vore gode samarbejdspartnere 
- Kvinderådet, som vi været en del af i mange år, og hvor vi har en 

repræsentant i bestyrelsen (Juliane Marie). Vi har igennem de seneste 3 år 

været heldige at have et medlemskab for kun 500 kr pr. år i kontingent, da de 

vægter, at vi er et netværk af kvinder i selvstændige erhverv.  

- Fællesudvalget et samarbejde, der består af  
o Landbrug og Fødevarer www.lf.dk 

Herunder også repræsentanter fra flg. sektioner: 
Familielandbruget og Deltidslandmændene, Region Nord 

o De Samvirkende Købmænd www.dsk.dk 

o VIRKSOMME kvinder www.virksommekvinder.dk 

o SMVdanmark deltager i møderne som observatør. 

- hvor bl.a. Vibeke Broman gennem rigtig mange år har været en af vores 

repræsentanter (pt. sammen med Ann og Juliane). Et fællesskab som 

erfaringsudveksler og samarbejder om at sikre rimelige vilkår for selvstændige 

og medarbejdende ægtefæller (desværre efterhånden en minioritetsgruppe) 

eks. ved at skrive breve til ministre. 

- Pension for Selvstændige, en meget loyal samarbejdspartner som jeg føler en 

stor taknemelighed overfor pga. deres altid store velvilje overfor VIRKSOMME 

kvinder. De gør en forskel for os og har i årets løb givet økonomisk støtte til 

arrangementer og gode foredragsholder. 

- Varelotteriet, hvor vi altid har mulighed for at søge et bidrag hos, hvad enten 

det er til vores udvikling eller et arrangement, og hvor Direktør Anders Holst 

også gerne bidrager til at VK får inspiration til at komme videre eks. ved at 

etablere førnævnte møde med en kvindelig iværksætter.  

- HIFdanmark udvalget – hvor vi mødes og erfaringsudvekler, samt får sat 

fokus på det politiske på lokal eller landsplan, og som har betydning for vore 

små og mellemstore virksomheder. Da der er tilknyttet en konsulent fra 

SMVdanmark bliver udvalget også ajourført med de emner som SMVdanmark 

beskæftiger sig med og er derved også en direkte politisk talerør til bla. 

politikere elle ministerier. 

- SMVdanmark er en vigtig del af VIRKSOMME kvinders DNA. Det var det 

tidligere Håndværksråd, der var med til at etablere vores netværk i 1963 og de 

er der forsat for os. Medlemsskabet gør at vores udfordringer bliver leveret til 

politikerne, vi kan få hjælp til bla juridiskespørgsmål og eksport, tage kurser 

og webinarer om relevante emner og få fordelagtige besparelser på forsikring, 

brændstof, hotel etc..  

- IDA selvstændige, hvor Juliane Marie netop er valgt til Landsformand og som 

vi igennem det sidste år har samarbejdet med om 2 arrangementer.  
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Et samarbejde, der skaber nye perspektiver og giver mulighed for at etablere 

og igangsætte tiltag, der kommer vore medlemmer til gode.  

 

Samarbejdspartnere er en vigtig fundament i hverdagen. Det er via samarbejder vi 

bliver klogere og inspireret for dernæst at udvikle eller skabe det nye.  

Så en stor tak skal lyde til ovennænvte. 

 Lokale netværk 
De lokale netværk er fundamentet i vores netværksforening. Jeg har helt klar en 

opfattelse af, at der er rigtig gode, inspirerende faglige og sociale arrangementer 

rundt om i de lokale netværk. Både virksomhedsbesøg, kulturelle besøg og 

debataftner har været på programmet rundt omkring i landet.  

Sjælland har i året også haft 40 års jubilæum, hvor der var planlagt et storstilet fest 

på Bandholm hotel, som måtte aflyses, da hotellet desværre gik konkurs. Jeg ved, at 

der planlægges en ny fejring af deres 40 års jubilæum – og håber, det bliver en rigtig 

dejlig fest for alle medlemmer i lokal netværket. ET stort tillykke til jer.  

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

det positive er dog at der i 2022 er kommet 8 nye medlemmer:  
De faktiske tal pr. 31.08.2021  De faktiske tal 31.08.2022 
  86 Aktive    71 Aktive (6 landsmedlemmer) 
  66 Seniorer    54 Seniorer (1 støtte) 
    3 Æres aktive       3 Æres aktive 
    3 Æres seniorer      3 Æres seniorer 
158 I alt  131 I alt 
                                                                   Indmeldt i 2022: 7 AKTIVE + 1 Støtte = 8 nye  

 

 

Graf af Medlemstal 

fra 1963 til 2022: 

 

 

 

 



    

 

2022-09-13_Vk-landsleder-beretning-2021-2022.docx             side 9 af 10 

 Fremtiden … 
Ja - det er den vi senere skal debattere – Derfor vil jeg ikke sige så meget på 

nuværende tidspunkt.  

Mit største ønske for VIRKSOMME kvinder er, at foreningen forsat må være et tilbud 

for kvinder i selvstændige erhverv. At foreningen igen må blomstre op og give noget 

til alle nuværende medlemmer og være attraktiv for nye kvinder, der eks. starter 

virksomhed og gerne vil i netværk med erfarne selvstændige kvinder.  

Jeg tror på, at vores netværksforenings grundlæggende fundament forsat kan gøre 

en forskel – herom senere.  

 

 Landsstyregruppen  
Landsstyregruppen består af  

- Pia Andersen, landskasserer 

- Susan Bæerens, IT og Web ansvarlig 

- Dorthe Hansen, Øst koordinator 

- Birgitte Vierick, Vest Koordinator og redaktør af vores nyhedsbreve  

- Juliane Marie Neiiendam, marketing og kommunikationsansvarlig  

- og Anette Laursen, landsleder.  

Som tidligere nævnt har vi møder hver måned, og undervejs foregår 

korrespondancen via mail og telefon. Der er utrolig mange ting/ opgaver, som lige 

skal vendes eller aftales.  

Den daglige drift af hjemmeside og SOME profiler varetages med stor engagement 

af Susan. Hun er super flittig og bruger meget tid på opgaven. Vores fantastiske 

nyhedsbreve varetages af Birgitte, som også er referent på vores møder. Birgitte er 

også ofte garanten for at tingene bliver vendt en ekstra gang eller at kommaet i 

mine skriverier er sat rigtig. Dorthe er hende der får bestilt, koordineret og ordnet 

alt det praktiske ved de fysiske møder, som generalforsamling og udvidet 

styregruppemøder. Juliane Marie medvirker ved planlægning og udførelsen af vore 

konferencer i samarbejde med IDA, læser korrektur for mig samt bidrager med sin 

faglige viden ved markedsføring og SOME. Pia holder styr på økonomien, sikre at vi 

ikke ekstravagere og bruger alle midler. Ligesom hun følger op på og holder hus 

med, hvad der er af nødvendige omkostninger og hvad der kan undværes/ gøres 

mindre omkostningstung.  
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På den måde har vi fået uddelegeret  opgaverne. Ingen kan undværes og alle yder et 

stort bidrag. Derfor vil jeg også her i dag sige jer alle en stor tak for indsatsen og 

samarbejdet. Det er en stor fornøjelse at samarbejde med jer sammen - og hver for 

sig.  

 

 VIRKSOMME kvinder udover landsstyregruppen - der hver især gør en forskel  
- Der er andre, som også i dag skal have en stor tak:  

o Vibeke Broman for din ihærdige indsats og det super gode arbejde, du 
udfører i Fællesudvalget samt også i år i arbejdet med fremtiden for 
VIRKSOMME kvinder 

o Ann Frederiksen for din deltagelse og engagement i 
uddannelsesnetværksgruppen i SMVdanmark og i Fællesudvalget samt 
dine input ved arbejdet med forslaget om integrering af VK i 
SMVdanmark. 

o Bente Svendsen for din indsats med medlemsservice, og klargøring af 
stemmesedler og navnekort  

o Lajla Haahr og Ann Frederiksen for at påtage sig opgaven som interne 
revisorer   

o Rikke Lillenthal for samarbejdet om forslag for integrering i 
SMVdanmark og din altid positive tilgang og støtte, hvis jeg ringer 

o Ane Buch for endnu en gang at påtage dig rollen som ordstyrer ved 
vores generalforsamling i dag  

 
Sluttelig, vil jeg takke alle jer, der i dag er mødt op her i Odense for at deltage i 
generalforsamlingen og valget om VIRKSOMME kvinders fremtid  
 

 

 

Landsleder d. 13. september 2022 

Anette Laursen  


