
44. årgang · Nr. 1 · Marts 2011www.virksommekvinder.dk

Lovgivningen er en labyrint...
Læs Vibeke Broman’s indlæg på side 13

Værd at vide på side 15



2 VIRKSOMME kvinder 1/2011

  

Landsforening
VIRKSOMME kvinder
Stiftet 11. november 1963. 
14 lokalafdelinger i hele landet.

Landsformand: 
Ann Harkjær Frederiksen 
Sødingevej 5 - 5750 Ringe
Tlf. 32 52 22 33
Fax 62 62 16 06
Mail: ann@virksommekvinder.dk 

Næstformand og IT-koordinator:
Bente Svendsen
Jorisvej 21c - 2300 København S
Tlf. 32 34 01 30 - Fax 32 34 01 31
Mail: bente@virksommekvinder.dk

Landskasserer:
Dorthe Mehlbye
Langelinje 11 - 5450 Otterup
Tlf. 64 82 17 67 - Fax 64 82 44 67 
Bank: Reg.nr. 6190 – Kontonr. 0003771520
Mail: dorthe@virksommekvinder.dk 

Kursusleder:
Elisabeth Weber 
Hostrupvej 27 - 6710 Esbjerg V
Tlf. 75 26 94 40 - Fax 75 26 95 37
Mobil 21 47 00 00
Mail: elisabeth.m.weber@gmail.dk

Medlem af landsledelsen:
Laila Haahr Hansen 
Stærevej 4 - 6705 Esbjerg Ø
Tlf. 75 12 40 88 - Fax 75 12 13 33
Tlf. aften 75 14 12 07
Mail: lailaogpoul@esenet.dk

Suppleanter:
Inge Andersen
Københavnsvej 38 - 3550 Slangerup
Mobil 21 23 50 26
Mail: ia@finnandersen.dk

Brigitte Bruhn Malle
Jernbanegade 4 - 6100 Haderslev
Tlf. 74 53 53 83 - Fax 74 53 03 83
Mobil 22 27 33 34
Mail: malle@e-malle.dk

Medlemsservice:
Gitte Hansen
Marbækvej 3 - 6700 Esbjerg
Tlf. 75 45 16 95
Mail: k-g.vinnick@esenet.dk 

Lovgivningsudvalg:
Vibeke Broman
Stærevænget 10B - 2791 Dagør
Tlf. 32 52 23 85
Mail: v.broman@post.cybercity.dk

Udgivelse:
Bladet udkommer i 1400 eksemplarer.
Indleveringsfrist til 44. årgang nr. 2  – 1. april 2011. 
Udkommer primo maj 2011.

VIRKSOMME kvinder
ISSN 1902-7370  Papirform
ISSN 1903-0193  Online

Redaktion:
Redaktør Birgitte Viereck
Hirsevej 19 - 6100 Haderslev
Tlf. 40 62 70 92 - Fax 74 53 18 34
Mail: post@soenderjydsk-kaal.dk

Annie Christensen
Bispegade 15 - 6100 Haderslev
Tlf. 74 52 01 52 - Fax 74 52 74 54
Mail: ac@revisor.dk

Lone Hans
Sohlsvej 6A - 6100 Haderslev
Mobil: 21 45 14 94
Tlf. 74 52 69 09 - Fax 74 53 11 09
Mail: lonejohn@pc.dk

Lone Toft Axelsen
Leddet 14, Lund - 8700 Horsens
Tlf. 40 37 28 77
Mail: lta@sundhuset.dk

Årskontingent for 2011 kr. 1.600,- Gradueret månedsvis ved indmeldelse 
Gengivelse af bladets tekst og billeder mm. er ikke tilladt uden forudgående aftale 

Indhold
Hvad med dig som VIRKSOM kvinde? ................................................................  3

Anvendelse af fotografiske billeder i markedsføring .....................................  5

Hvordan er det lige med ny mesterlære? ..........................................................  6

Nem lønbehandling med høj personlig service ..............................................   7

Fruen på godset 

skyder vildt!  .................................................................................   9

Landsgeneralforsamlingen i Nyborg afsluttes med et foredrag  .............   10

Landsgeneralforsamling ...........................................................................................   11

Lovudvalget orienterer .............................................................................................   13

VÆRD AT VIDE ...............................................................................................................   15

Network011 ...................................................................................................................   15

Landsseminar – Få pladser tilbage .......................................................................   15

Lokalstof  ........................................................................................................................  16 - 17

Velkommen til nye medlemmer ............................................................................   18

Stafetten – Startede firma med 2x5 ugers karantæne..................................   19 

Vi siger tillykke til ........................................................................................................  19

Vil du med til Polen?
Elisabeth Weber fra Esbjerg arrangerer igen en tur til Polen. 
Det foregår fra den 15. til den 18. september 2011.

Forsiden: Labyrint
Idé: Redaktøren



3VIRKSOMME kvinder 1/2011

Lederen           Ann H. Frederiksen

Vi har i landsledelsen og til hovedbesty-
relsesmøderne haft skærpet fokus på 
antallet af medlemmer i vores forening. 
Med vores mangeårige erfaring, og der-
med brede vifte af nye såvel som erfarne 
medlemmer, er jeg fuld af håb til vores 
forening i dag, og i tiden der kommer. 
I erkendelsen af, at der i dag er mange 
gode og seriøse kvindenetværk, så me-
ner jeg, at VIRKSOMME kvinder ikke blot 
repræsenterer en niche blandt kvinde-

netværk, men at vi i høj grad står stærkt 
med vores tværfaglighed og kernevær-
dier: 
Netværk – uddannelse og lovgivning. 
Flere lokalafdelinger har i de senere år 
været indstillet på at gøre en forskel, 
prøve nye tiltag, få nye medlemmer 
i bestyrelserne og sætte udvikling af 
medlemmerne og netværket i højsæde.
Fra Landledelsens side har vi gjort og 
planlagt en række aktiviteter og tiltag 
for at understøtte lokalafdelingernes 
arbejde.
Den 25. og 26. marts skal vi til lands-
seminar i Horsens, – og som altid er jeg 
overbevist om, at det bliver en god ople-
velse at være sammen med VIRKSOMME 
kvinder og få ny viden med sig hjem.
Seminaret vil omhandle forandringsle-
delse og konflikthåndtering.

Jeg har læst, at vi ikke skal være så 
bange for konflikter og ikke prøve at 
undgå dem for enhver pris. At undgå en 
konflikt kan give anledning til negativ 
energi, som dermed kan forhindre dig i 
at lægge mærke til og nyde de positive 

ting. Så i virkeligheden er konflikter en 
god ting, og man skal respektere dem. 
Jeg mener nu også, at vi skal vælge vo-
res konflikter med omhu. Ligesom jeg 
heller ikke synes, jeg kan være glad og 
fuld af positive følelser hele tiden – Livet 
er og bliver en balancegang. 
 
Men hvad med dig som VIRKSOM kvin-
de? Hvad kunne du tænke dig at få ud 
af dit medlemskab i 2011?
Og mere vigtigt, hvad kunne du tænke 
dig at bidrage med for dig selv og for 
andre?
Her i starten af året er det en god over-
vejelse at gøre sig, og jeg håber, at I 
også i tiden, der kommer, vil blive ved 
med at gøre dette! 
At I vil være med til at gøre en positiv 
forskel for jer selv og andre omkring jer.
Så holder vores vision fortsat: Vi skal 
være den forening af kvinder, som er 
den væsentligste drivkraft i dansk er-
hvervsliv.
Ann Frederiksen
Landsformand VIRKSOMME kvinder

Hvad med dig som VIRKSOM kvinde?
Hvad kunne du tænke dig at få ud af dit medlemskab i 2011?
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STRaffELOVEN
Der er to helt centrale regler i straffelo-
ven, når man skal se på, om et billede er 
lovligt optaget;
§ 264. Med bøde eller fængsel indtil 6 
måneder straffes den, som uberettiget
1)  skaffer sig adgang til fremmed hus 

eller andet ikke frit tilgængeligt sted,
2)  undlader at forlade fremmed grund 

efter at være opfordret dertil.
§ 264 a. Den, som uberettiget fotogra-
ferer personer, der befinder sig på et 
ikke frit tilgængeligt sted, straffes med 
bøde eller fængsel i indtil 6 måneder. 
Det samme gælder den, der ved hjælp 
af kikkert eller andet apparat uberettiget 
iagttager sådanne personer.
Det strafbare og afgørende er, at den 
fotograferede eller iagttagne skal være 
på et ikke frit tilgængeligt sted. Foto-
graferingen eller iagttagelsen skal være 
uberettiget. Det er den typisk, når den 
fotograferede eller iagttagne ikke har 
givet sin tilladelse.
Man kan altså fotografere på frit tilgæn-
gelige steder, og man må også fotogra-
fere personer, der er på disse steder.

OphaVSRETSLOVEN
Ophavsretsloven indeholder ingen reg-
ler om, hvad man må fotografere – bort-
set fra de tilfælde, hvor man fotograferer 
ophavsretligt beskyttede værker – her-
under spørgsmålet om beskyttelse af 
privatlivets fred mod fotografering.
Der gælder en grundsætning om 
”Retten til eget billede”.
Grundlæggende har vi alle retten til 
eget billede.
Et tilbagevendende problem er ejen-
domsretten til et billede, som bliver 
taget af én, når man befinder sig på et 
offentligt sted, men ikke er klar over, at 
man bliver fotograferet. Hvem har så 
retten til billedet? Motivet eller foto-
grafen? Det absolutte udgangspunkt i 
denne situation er, at der ikke er noget 
ulovligt i at tage et sådant billede. Det 
er straks mere problematisk med offent-
liggørelsen. Normalt skelnes mellem to 
situationer. Den hvor der er tale om et 
billede, som er taget tilfældigt af en per-
son i en forsamling, og den hvor der er 
tale om et billede af en på forhånd valgt 
person. Er man i en forsamling og bliver 
tilfældigt fotograferet, er der normalt 
ikke den store tvivl. Fotografen har ret-

ten til billedet. Optages et billede af en 
på forhånd valgt person vil retsstillingen 
normalt være den samme. Den klareste 
undtagelse er dog, hvor der er tale om 
et billede som må anses for krænkende. 
Har en person forsætligt eller uagtsomt 
krænket en andens ret, er man efter 
dansk rets almindelige grundsætninger 
forpligtede til at betale godtgørelse el-
ler erstatning.

KOMMERcIEL bRUG af bILLEDER
Et tilbagevendende spørgsmål, når man 
gerne vil bruge fotos i sin markedsfø-
ring, fx på hjemmesider og i brochurer, 
er ejendomsretten til det pågældende 
billede.
Inden et billede kan anvendes i reklame, 
skal modellen altid give sit samtykke. 
Det er uden betydning, om modellen 
er en kendt person eller ej.

bRUG af bILLEDER af fORSaMLINGER
Er det lovligt at bruge billeder fra arrange-
menter, hvor man ikke kan spørge alle, om 
det er i orden at bruge billederne bagefter?

I princippet skal man altid sørge for sam-
tykke, når man bruger fotos eller opta-
gelser, hvor privatpersoner deltager. Det 
er en væsentlig forholdsregel at tage.

Hvad hvis man blot oplyser, at man i en 
given sammenhæng tager fotos og op-
tagelser, som senere skal bruges på fx en 
hjemmeside?

Det er stadig det sikreste at skaffe sam-
tykke. Dog vil det være de færreste, 
der vil være imod, at billeder eller opta-
gelser bliver brugt, når de er produceret 
ved almindelige begivenheder som kon-
ferencer, møder og så videre.
Som privatperson må man også accep-
tere, at hvis man færdes på offentlige 
områder, hvor der optages til fx nyheds-
udsendelser eller andet, kan man risikere 
at medvirke.
Når en kendt person er på et offentligt 
sted, er hovedreglen, at han/hun må 
finde sig i at blive fotograferet og i, at 
fotografiet bliver offentliggjort.
Igen er det dog sjældent, at folk prote-
sterer eller lægger sag an, medmindre 
billeder af dem bliver brugt i sammen-
hænge, som de ikke bryder sig om, fx 
politiske sammenhænge. 
Nogle personer kan ikke selv give sam-
tykke. Det drejer sig om børn og per-
soner, der på grund af sygdom eller 
lignende ikke kan handle fornuftsmæs-
sigt. Fotografen bør sikre sig forældrenes 
samtykke, når han/hun vil fotografere 
et barn.

 
Katrine Zehava 
Abrahamovitz
Advokat

 

 

 

Katrine Zehava Abrahamovitz 

 Advokat 

 

 

Anvendelse af fotografiske billeder i markedsføring 

Straffeloven 

Der er to helt centrale regler i straffeloven, når man skal se på, om et billede 
er lovligt optaget; 

§ 264. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som 
uberettiget 

1) skaffer sig adgang til fremmed hus eller andet ikke frit tilgængeligt sted, 
2) undlader at forlade fremmed grund efter at være opfordret dertil. 

§ 264 a. Den, som uberettiget fotograferer personer, der befinder sig på et 
ikke frit tilgængeligt sted, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. 
Det samme gælder den, der ved hjælp af kikkert eller andet apparat 
uberettiget iagttager sådanne personer. 

Det strafbare og afgørende er, at den fotograferede eller iagttagne skal være 
på et ikke frit tilgængeligt sted. Fotograferingen eller iagttagelsen skal være 
uberettiget. Det er den typisk, når den fotograferede eller iagttagne ikke har 
givet sin tilladelse. 

Man kan altså fotografere på frit tilgængelige steder, og man må også 
fotografere personer, der er på disse steder. 

Ophavsretsloven 

Ophavsretsloven indeholder ingen regler om, hvad man må fotografere – 
bortset fra de tilfælde, hvor man fotograferer ophavsretligt beskyttede værker 
– herunder spørgsmålet om beskyttelse af privatlivets fred mod fotografering 

Der gælder en grundsætning om ”Retten til eget billede” 

Grundlæggende har vi alle retten til eget billede. 

Anvendelse af fotografiske 
billeder i markedsføring

Besøg på Klampenborg Galopbane
 

Reserver søndag den 15. maj 2011 til et spændende besøg på Klampenborg Galopbane.
Det starter kl. 11.30 - Familien er også velkommen.

 
Hør om galopbanen og sportens historie v/Leif Schubert.

Vi kommer tæt på hestene i paddocken og ved startvognen.
Få staldtips til hvordan du kan vinde den store gevinst.

 
Nærmere tilmelding udsendes i april måned.

  Håber du vil sætte dagen af til dette spændende arrangement.
 

Venlig hilsen VIRKSOMME kvinder Nordsjælland
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Når mester og skole mødes om en lær-
ling, der skal i ny mesterlære, ser vi tit, at 
der er forskellige fortolkninger af de reg-
ler, der gælder for ny mesterlære. For at 
hjælpe de mange mestre, der diskuterer 
med erhvervsskolerne om reglerne, har 
Håndværksrådet bedt Undervisningsmi-
nisteriet om en fortolkning af reglerne, 
som I kan bruge, når ny mesterlære-
kontrakterne diskuteres.

Grundforløbseksamen 
eller praktisk prøve?
Udgangspunktet er, at ny mesterlæres 
første år afsluttes med en praktisk prøve, 
som typisk gennemføres i virksomheden. 
Det betyder, at lærlinge i ny mesterlære 
ikke skal bestå den almindelige grund-
forløbseksamen, men de skal naturligvis 
bestå eventuelle certifikatfag, hvis det 
står i bekendtgørelsen for uddannelsen. 

Nogle uddannelser har certifikatfag (fx 
hygiejnekurset på bageruddannelsen), 
som skal gennemføres på skolen, mens 
andre uddannelser ikke har specifikke 
krav, der skal eksamineres. Her gælder 
alene den praktiske prøve. Det er meget 
forskelligt for de enkelte uddannelser, 
og det er altid en god idé at undersøge 
hos fx det faglige udvalg eller branche-
organisationen, om der er særlige krav til 
certifikater eller lignende, som skal bestås 
og/eller gennemføres på skolen. 

Når den praktiske prøve efter mesterlæ-
rens første år skal bedømmes, handler 
det om, hvorvidt lærlingen er klar til at 
påbegynde uddannelsens hovedforløb. 
Det skal ikke bedømmes, om lærlingen 
har opnået præcis de samme kompeten-
cer som elever på det ordinære grundfor-
løb, for grundforløbseleverne skal ofte 
opnå en række kompetencer, som ikke 
er nødvendige for den enkeltes specifikke 
hovedforløb. Det sidste gælder selvfølge-
lig for de grundforløb, der fører videre til 
flere forskellige uddannelser. 

Et godt eksempel er, at grundforløbets 
undervisning i at dreje og fræse ikke er 
relevant for vvs-energitekniklærlinges 
hovedforløb. Derfor skal kompetencerne 
”dreje og fræse” hverken indgå i den 
praktiske prøve eller bedømmes, da de 
ikke har relevans for lærlingens evne til 
at indgå i hovedforløbet. 

Grundforløbsfag 
eller praktisk oplæring?
Mange mestre oplever, at skolen tager 
udgangspunkt i, at virksomheden ta-
ger ansvaret for undervisning i samtlige 
grundforløbsfag. Som eksempel kan det 
nævnes, at bagermestre er blevet præ-
senteret for en liste over grundforløbsfag, 
som gennemgås fra ende til anden. Me-
ster bliver så for hvert enkelt fag spurgt, 
om han eller hun vil undervise i faget – 
eksempler fra bageruddannelsen er ”Køb, 
salg og kalkulation”, ”Salg og service” 
samt ”Iværksætteri og innovation”

Når skolen stiller krav om undervisning, 
sker der ofte det, at mester ikke ønsker at 
tage ansvaret for konkrete fag. Resultatet 
er, at mange ny mesterlæreaftaler ender 
som ordinære uddannelsesaftaler, fordi 
mester selvfølgelig enten ikke kan el-
ler ikke ønsker at undervise i faget med 
udgangspunkt i teorien. Ude på virksom-
hederne er det jo sådan, at der indgår 
flere fag i en arbejdsproces, og derfor 
kan mester godt dække fagene uden at 
undervise i dem som sådan. 

Faktum er, at der ikke skal ske en en-til-
en-sammenligning af grundforløbsfa-
gene. Det, der egentlig skal ske, er, at 
skolen og mester sammen tilrettelægger 
mesterlæreåret, så lærlingen lærer det, 
der skal læres, men i form af en praktisk 
tilgang til fagene, der kan gennemføres 
i virksomheden, og ikke i forhold til det 
teoretiske udgangspunkt, som er sko-
lens. Med andre ord: Der skal være fo-
kus på resultatet (kan lærlingen optages 
på hovedforløbet) og ikke på processen 
(får lærlingen undervisning i de enkelte 
grundforløbsfag). 

Viser den praktiske prøve, der afslutter 
mesterlæreåret, at lærlingen mangler 
kompetencer, kan man i de fleste til-
fælde udskyde undervisning eller oplæ-
ring til hovedforløbet. Skoleundervisning, 
som hører til grundforløbet, kan også fra 
begyndelsen være planlagt til at skulle 
gennemføres, når eleven er begyndt på 
hovedforløbet.

Supplerende undervisning 
i hovedforløbet
Undervisning, som ellers hører til i grund-
forløbet, kan flyttes til hovedforløbet 

efter aftale mellem mester og erhvervs-
skole (og lærling). Den ekstra undervis-
ning i hovedforløbet kan gennemføres, 
hvis det indgår i det forløb, som skolen, 
virksomheden og eleven har planlagt 
og aftalt, eller hvis den praktiske prøve 
viser, at det er nødvendigt, fordi lærlingen 
mangler bestemte kompetencer. 

Mesterlærlingen kan opnå de manglen-
de kompetencer enten i form af ekstra 
praktisk oplæring i virksomheden eller 
i form af ekstra skoleundervisning i ho-
vedforløbet. Det betyder, at hvis lærlin-
gen mangler konkrete kompetencer, som 
egentlig skulle have været på plads efter 
mesterlæreåret, så kan man faktisk flytte 
erhvervelsen af disse kompetencer til 
hovedforløbet. Og – som en vigtig pointe 
– så kan kompetencerne i mange tilfælde 
opnås via aftaler om praktisk arbejde i 
virksomheden og ikke nødvendigvis som 
konkret undervisning på skolen. Man 
kan dog sagtens aftale, at de manglende 
kompetencer skal opnås på skolen – det 
kan være både nødvendigt og praktisk i 
mange tilfælde.

Det er vigtigt at huske, at den suppler-
ende undervisning ikke altid giver for-
længede skoleophold i hovedforløbet. 
Ifølge bekendtgørelsen (Bekendtgørelse 
nr. 1514 af 12. december 2010 om erh-
vervsuddannelser) skal den supplerende 
undervisning så vidt muligt gennemføres 
som led i elevens ordinære skoleunder-
visning i hovedforløbet. 

har I andre problemer?
Fortolkningerne ovenfor dækker naturlig-
vis ikke alle de situationer, som mestre 
møder i arbejdet med ny mesterlære. 
Derfor er I mere end velkomne til at 
kontakte mig, hvis I har eksempler på, 
at I og skolen ikke er enige om, hvordan 
ny mesterlæreaftalerne skal fungere. Så 
sørger jeg for at følge op på dem.  

Der er også masser af god information 
at hente på www.uvm.dk under temaet 
Praktik. Her henvises der direkte til infor-
mation om ny mesterlære. 

Kontaktinformation:
Uddannelsespolitisk medarbejder 
Heike Hoffmann
hoffmann@hvr.dk

Heike Hoffmann
Uddannelsespolitisk 
medarbejder 
Håndværksrådet

Hvordan er det lige 
med ny mesterlære?
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Susanne Lauritzen er salgskonsulent hos 
ProLøn, hun forklarer, at alle medlemmer 
af VIRKSOMME kvinder har mulighed for 
at tilmelde sig ProLøns lønsystem – uden 
ekstra beregning, og samtidig kan de få 
hjælp til opstarten.

”Vi har kendskab til overenskomsterne i 
15 brancher inden for Håndværksrådet, 
derfor kan vores lønkonsulenter ofte 
hjælpe ved tvivlsspørgsmål med løn-
nen,” siger Susanne Lauritzen. 

Den personlige service vægtes højt af 
ProLøns kunder. Den direkte kontakt 
til lønkonsulenter og hurtige svar på 
spørgsmål, betyder meget i en hverdag, 
hvor der er mange andre gøremål end 
lønindberetning.
ProLøn har gjort god service til deres 
kendetegn, og derfor er den altid i høj-
sædet:
”Vi lever af tilfredse kunder,” fastslår hun.

Stor fleksibilitet
Lønindberetningen foregår via internet-
tet og kan foretages på alle tider af døg-
net. Stor fleksibilitet kendertegner i det 
hele taget systemet, der bl.a. giver ad-
gang til et sikkert og overskueligt arkiv, 
lønhåndbog samt direkte og personlig 
kontakt til lønkonsulenterne.

20 års erfaring
 og med på det sidste nye
ProLøn har lavet løn til små og mellem-
store virksomheder igennem 20 år, de 
udvikler selv løbende lønsystemet, så de 
til enhver tid er på forkant med nyheder, 
lovændringer og reguleringer - sidste 
nye tiltag er lønsedler via eBoks.

Se ProLøns annonce på side 12.

Susanne Lauritzen
Salgskonsulent
ProLøn

 
 
              Susanne Lauritzen 

Salgskonsulent 
ProLøn 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nem lønbehandling med høj personlig service 
 
Susanne Lauritzen er salgskonsulent hos ProLøn, hun forklarer, at 
alle medlemmer af VIRKSOMME kvinder har mulighed for at tilmelde sig 
ProLøns lønsystem – uden ekstra beregning, og samtidig kan de få hjælp til 
opstarten. 
 
”Vi har kendskab til overenskomsterne i 15 brancher inden for Håndværksrådet, 
derfor kan vores lønkonsulenter ofte hjælpe ved tvivlsspørgsmål med lønnen,” siger 
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www.martinsen.dk
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Er du selvstændig, eller ved at blive det?

Flere fordele for dig
•	Personling	service
•	Attraktive	medlemstilbud
•	Gratis	rådgivning	via	DANA-Net
•	Netværk	med	selvstændige
•	Adgang	til	udviklende	arrangementer

CHRISTINA	DUEDAHL	JENSEN		TEL	40	91	00	74 	CDK@DANA.DK
WWW.DANA.DK

GRATIS WORKSHOP
DANA har i samarbejde med ”IFSU” Institut for Salgs- udvikling, ud-
viklet en række gratis workshops, målrettet til dig som selvstændig. 
Vores underviser vil være direktør Tino Jønsson, som har arbejdet 
professionelt med salg siden 1991. 

Disse workshops har som primært mål at hjælpe dig og styrke 
dine egenskaber til at skabe et bedre og større salg.

I løbet af dagen får du svar på vigtige spørgsmål som:
• Bliv bedre til at forstå din kundes adfærd
• Bliv stærkere på dine svage salgssider
• Bliv dygtigere til at ”få” ordren
• Bliv skarpere til mødebooking

Du kan forvente nogle seriøse og humoristiske workshops med 
høj energi og fokus på salg.

Alle workshops er fra kl. 10 til kl. 14 og gratis for DANA 
medlemmer. 

Tilmelding:
Du kan tilmelde dig kurset via
dana.dk/kursus

Skive:
Onsdag den 16. marts 
Skiveegnens Erhvervs- & Turistcenter
Østerbro 7
7800 Skive

Odense: 
Tirsdag den 22.marts
Forskerparken, auditoriet
Forskerparken 10
5230 Odense M

Ålborg:
Tirsdag den 29. marts
Hotel Scheelsminde,
Scheelsmindevej 35
9200 Ålborg

København: 
Tirsdag den 5. april
DANA
Ørnevej 30 (Baghuset)
2400 København NV

SÅDAN! STYRKER DU DIT SALG...

København: 
Tirsdag den 15. marts  
DANA
Ørnevej 30 (Baghuset) 
2400 København NV

Brabrand:
Onsdag den 23. marts 
Hotel Helnan Årslev
Silkeborgvej 900
8220 Brabrand

Nykøbing M:
Torsdag den 24. marts
Innovationscentret
H.C. Ørstedsvej 2D 
7900 Nykøbing M 

DIN VIRKSOMHED - DIN BUNDLINJE
FOREDRAG
DANA byder velkommen til en spændende aften, hvor du finder 
ud af, at regnskab ikke er så kedeligt endda.

Med illustrative eksempler fra små og mellemstore virksomheder 
guider Anette Sand fra Regnskabsskolen dig gennem junglen af 
fradrag, momsregler, nøgletal, aktiver og passiver.

Dit regnskab er et vigtigt styringsredskab. 
• Får du de oplysninger ud af det, du har brug for? 
• Hvordan ser bankrådgiveren på din virksomhed? 
• Hvordan ser SKAT på din virksomhed?
• Hvad er din virksomhed egentlig værd?
 
Alle foredragene er fra kl. 18 til kl. 21 og gratis for DANA med-
lemmer. Der vil være et let traktement.

Du kan tilmelde dig arrangemntet via: dana.dk/kursus
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7800 Skive

Odense: 
Tirsdag den 22.marts
Forskerparken, auditoriet
Forskerparken 10
5230 Odense M

Ålborg:
Tirsdag den 29. marts
Hotel Scheelsminde,
Scheelsmindevej 35
9200 Ålborg

København: 
Tirsdag den 5. april
DANA
Ørnevej 30 (Baghuset)
2400 København NV

SÅDAN! STYRKER DU DIT SALG...
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Ørnevej 30 (Baghuset) 
2400 København NV

Brabrand:
Onsdag den 23. marts 
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FOREDRAG
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fradrag, momsregler, nøgletal, aktiver og passiver.

Dit regnskab er et vigtigt styringsredskab. 
• Får du de oplysninger ud af det, du har brug for? 
• Hvordan ser bankrådgiveren på din virksomhed? 
• Hvordan ser SKAT på din virksomhed?
• Hvad er din virksomhed egentlig værd?
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lemmer. Der vil være et let traktement.

Du kan tilmelde dig arrangemntet via: dana.dk/kursus
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Det er utroligt, hvad vi oplever, når vi 
går på ”jagt” efter vores ”Side 9-piger”, 
og denne gang fik vi syn for sagen for, 
hvad der kan nedlægges, når en VIRK-
SOM kvinde går på jagt. 
Vi har været på et spændende besøg hos 
Anne Stevnhoved på Nakkebølle Gods i 
Aastrup lige uden for Fåborg. Anne har 
været medlem af VIRKSOMME kvinder i 
cirka 5 år, og er suppleant i bestyrelsen 
på Fyn.
Anne er gift med Mads på 27. år, og sam-
men har de tvillingerne Louise og Pernil-
le på 24 år, der begge bor i København. 
Parret bor i nærheden af Svendborg, 
men deres arbejdsplads/virksomhed er 
Nakkebølle Gods, og her er der rigeligt 
at beskæftige sig med. 
Godset blev købt i 1997, og straks gik 
parret i gang med at nedbryde gamle 
bygninger og renovere de andre bygnin-
ger. Den ene bygning var af kampesten, 
og denne blev revet ned, og alle stenene 
blev anvendt til diger langs hele godset. 
Landbruget på omkring 250 hektarer 
drives med dyrkning af traditionelle af-
grøder, såsom raps, hvede m.v. 
For et par år siden påbegyndtes reno-
veringen af selve hovedbygningen, der 
er opført i år 1559. Vi fik et par timers 
rundvisning på godset, og det var me-
get interessant, og her kunne vi blandt 
andet se hovedbygningens oprindelige 
jernbeslagne egetræsdør, omkranset af 
en meget smuk sandstensportal, og den 
lukkes stadig med en meget tung ege-
træs bom, der kan skydes ind i muren.

Under rundvisningen fik vi et godt ind-
blik i, hvad Anne får sin arbejdsdag til at 
gå med. Hun og ægtefællen laver nemlig 
næsten selv alting på godset. Dog bliver 
der rekvireret hjælp til en del af arbejds-
opgaverne med renoveringen af godset 
og også under selve høsten, men ellers 
klarer de selv de fleste af opgaverne. En 
af de lidt mere seje opgaver Anne har 
arbejdet med i forbindelse med reno-
veringen, var da hun malede alle vin-
duerne i hele hovedbygningen, og der 
var mange, nemlig godt og vel 200 stk.
Da godset er en del af vores kulturarv 
foregår renoveringen meget nænsomt, 
og intet må ændres uden accept fra Kul-
turarvsstyrelsen, og Anne bruger derfor 
også mange timer på møder med Sty-
relsen og håndværkere m.fl. Godset har 
nogle utroligt smukke stuk-lofter, der 
desværre er blevet vandskadede, så her 
er også en stor opgave med at finde den 
rette måde, hvorpå man kan få udbedret 
skaderne. Endvidere er renoveringen af 
10 stk. gobeliner fra 1700-tallet tilen-
debragt i 2010. Dette kostede et større 
millionbeløb, og konserveringen af en 
enkelt gobelin tager cirka et års tid. 
Der findes på godset også mange fine 
kaminer. Værelserne i godsets to tårne 
er meget specielle, og vi er sikre på, at 
det hele bliver rigtig flot, når det står 
færdigt. Anne fortæller os, at der ikke 
er nogen tidsplan for færdiggørelsen af 
godset, men når det engang er færdigt, 
er det meningen, at de vil flytte ind på 
Nakkebølle Gods.   

I en af godsets tidligere 
driftsbygninger, har man 
i dag jagtstue, den består 
af tre sammenhængende 
stuer, og her fik vi set, 
hvad Anne og Mads laver, 
når de ikke passer godset. 
De går nemlig begge på 
jagt, og det var et meget 
imponerende syn, der 
mødte os. Der var rigtig 
mange flotte jagttrofæer 
med utroligt smukke dyr 
både fra ind- og udland.  
Blandt andet mange Syd-
afrikanske trofæer, hvor 
parret mange gange har 
besøgt den samme farm.
Vi sluttede vort besøg på 
kontoret, der ligger i et 
tidligere badehus tilhø-
rende godset, og Anne 

kunne fortælle, at et filmselskab med en 
vis direktør Preben Phillipsen for mange 
år siden ejede Nakkebølle Gods. Huset 
blev brugt til at huse skuespillere, og 
blandt andre har Dirch Passer, Preben 
Kaas og Jørgen Ryg opholdt sig der.
Vi fik fremvist billeder af, hvordan godset 
så ud ved overtagelsen i 1997, og det 
må konstateres, at der er sket mange 
ting siden da. Det er imponerende, hvad 
disse to mennesker har formået at få sat 
i stand, og de går ikke af vejen for noget. 
Vi fik lidt mere at vide om nogle af Annes 
mange arbejdsopgaver, blandt andet 
passer hun også haven, sidder i en lille 
robåd, når ukrudtet omkring godsets 
voldgrav skal fjernes, passer boghol-
deriet, administrerer udlejningen samt 
vedligeholdelsen af husene, der hører 
til godset samt mange andre opgaver. 
Det er i øvrigt den femte ejendom Anne 
og Mads er i gang med at renovere, og 
godset er den største opgave, de har 
været i gang med. De andre ejendomme 
er videresolgt.
I fritiden kan man ofte se Anne og Mads 
drøne af sted på deres to flotte motor-
cykler, når de ikke lige er på jagt. Der 
er bare fart over feltet hos dette aktive 
ægtepar. De har oplevet meget, og An-
ne kunne da også fortælle om hvilken 
kæmpeoplevelse, det var at springe et 
tandemspring i faldskærm.
Tiden hos Anne fløj af sted for os, det 
var meget spændende at få indblik i 
en VIRKSOM kvindes hverdag med helt 
anderledes arbejdsopgaver, end hvad 
vi selv er vant til at beskæftige os med. 
Tusind tak for en dejlig eftermiddag på 
Nakkebølle Gods.

Lone Hans
Redaktionen

Fruen på godset skyder vildt!
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Landsgeneralforsamlingen 
i Nyborg afsluttes med et 
foredrag
Efter generalforsamlingen vil Tessa Gjødesen, der er 
centerleder for erhvervsforskningscentret Link.SDU på 
Syddansk Universitet, komme og fortælle om, hvordan 
små og mellemstore virksomheder kan have gavn af et 
samarbejde med Universiteterne.
Link.SDU matcher teoretikere og praktikere i forbindelse 
med konkrete samarbejdsprojekter.
De skræddersyr projekterne, så begge parter får maxi-
malt udbytte. Det kan være et kortere samarbejde, hvor 
forskerne bistår med en specialviden, der er relevant i 
forhold til en sag, som virksomheden arbejder med lige 
her og nu - eller længerevarende projekter, som for ek-
sempel fælles finansiering af en Ph.d.-studerende, hvor 
en virksomhed agerer case for et forskningsprojekt i en 
3-årig periode.

Ann H. Frederiksen
Landsformand

I 2010 har vi fået nyt asfalt på banerne, nye gokarts 
og lys på banen, så nu er der mulighed for at køre året rundt.

Vi klarer let arrangementer med op til 100 deltagere. 
Dette gælder både gokart kørsel og bespisning. 
Vi har:
- 1200 meter lang udendørs gokartbane
- 22 nye hurtige Caroli-gokarts
- 8 nye Caroli børnekarts 
-  Gokartklub for børn og unge fra 6 - 21 år
- Seniorklub for voksne over 21 år 
- 18 huls international minigolfbane
-    Hyggelig Pit-restaurant, der er anvendelig til selskaber og møder m.m.
-  Stor overdækket terrasse med grill

Ring og få et uforpligtende tilbud.
Husk at vi har åbent HELE ÅRET imod forudbestilling. 
Meld jeres firma til vor Le Mans løb.

Vælg Holbæk Go-KaRT Land 
til firmafesten, salgsmødet, temadagen, familiefesten, julefrokosten, etc.

Ring og hør nærmere på 59446444, eller klik ind på www.gokartland.dk

 
 
 
 
 
Landsgeneralforsamlingen i Nyborg   
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 Tessa Gjødesen

A D V O K A T E N
M E D  H Å N D E N  P Å  H J E R T E T

 

Katrine Zehava Abrahamovitz 

 w w w. a b r a h a m o v i t z . d k 

Fruebjergvej 3, 2100 København Ø
Ring: 23 70 51 11

Maj bladets 
side 9 pige
hedder Diana Aarup og er 30 år.
Diana er gift med Morten, og sam-
men har de ”fire” børn. To piger og 
en dreng...
og så lige firmaet Trædballe Skov 
Have Service!!

Ikke nok med arbejdet derhjemme, 
så passer Diana også et 15 timers job 
i ”Mariehønen”.

Du kan læse 
mere om 
Diana i blad 2 
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 Landsgeneralforsamling
Onsdag d. 25. maj 2011 kl. 10.00- 17.30  - Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Kom til en dag med oplevelser i det fynske sammen med andre dejlige VIRKSOMME kvinder                                                                                         

 Dagsorden:
  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab, samt orientering om budget
  4. Valg af næstformand, villig til genvalg
  5. Valg af kasserer, villig til genvalg
  6. Valg af revisor
  7. Kontingent, herunder fordelingen mellem landsforeningen og lokalforeningerne
  8. Behandling af indkomne forslag 
  9. Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling
 10. Eventuelt

 
Pris for deltagelse er kr. 345,00 pr. person. 
Indeholdt i prisen er generalforsamling, kaffe, frokost incl. 1 øl/vand samt foredrag.

Tilmelding skal ske til din lokalformand, gerne hurtigst muligt,
dog senest mandag den 9. maj 2011.

Bindende tilmelding og betaling skal ske til din lokalafdeling.

Aktive medlemmer har stemmeret, men passive er også meget velkomne. 

Regnskabet sendes til lokalformændene. 

Den skriftlige formandsberetning udsendes via e-mail 
til de som modtager nyhedsbrev fra VIRKSOMME kvinder. 
De, der ikke modtager nyhedsbrev, kan rekvirere beretnin-
gen hos lokalformanden.

Husk navneskilt, dagsorden, visitkort og godt humør. 

Vel mødt
Landsledelsen
Landsformand Ann H. Frederiksen

  

Landsgeneralforsamling 

Onsdag d. 25. maj 2011 kl. 10.00- 17.30 

Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg 
 

Kom til en dag med oplevelser i det fynske  
sammen med andre dejlige VIRKSOMME kvinder                                                                                          

 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab, samt orientering om budget 
4. Valg af næstformand 
5. Valg af kasserer 
6. Valg af revisor 
7. Kontingent, herunder fordelingen mellem landsforeningen og 

lokalforeningerne 
8. Behandling af indkomne forslag  
9. Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling 
10. Eventuelt 
 
 

  
Pris for deltagelse er kr. 345,00 pr. person.  
Indeholdt i prisen er generalforsamling, kaffe, frokost med 1 øl/vand. 
 
Tilmelding skal ske til din lokalformand, gerne hurtigst muligt, 
dog senest mandag den 9. maj 2011. 
 
Bindende tilmelding og betaling skal ske til din lokalafdeling. 
 
Aktive medlemmer har stemmeret, men passive er også meget velkomne.  
 
Regnskabet uddeles af lokalbestyrelserne til deltagerne.  
 
Den skriftlige formandsberetning udsendes via e-mail til de som modtager 
nyhedsbrev fra VIRKSOMME kvinder. De, der ikke modtager nyhedsbrev, kan 
rekvirere beretningen hos lokalformanden. 
 
Husk navneskilt, dagsorden, visitkort og godt humør.  
 
 
Vel mødt 
Landsledelsen 
Landsformand Ann H. Frederiksen 
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•	 Gratis	oprettelse	af	virksomhed
•	 Gratis	oprettelse	af	medarbejdere
•	 Gratis	lønkørsel	i	op	til	2	måneder	ved	overgang	fra	andet	lønsystem
•	 Gratis	hotline
•	 indberetning	via	internettet

•	 eindkomst	

•	 eBoks

•	 se	meget	mere	på	www.proloen.dk

10.000 virksomheder
bruger i dag ProLøn

Kontakt	vores	salgsafdeling	allerede	i	dag	på	87	10	19	30	og	lad	os	
hjælpe	dig	igang.	Vi	er	her	for	at	hjælpe!

tronholmen	3	•	8960	randers	sØ	•	telefon	87	10	19	30		
telefax	86	42	37	95	•	www.proloen.dk	•	proloen@proloen.dk

TiLbud til ViRKSOMME kvinder - medlemmer med ansatte
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I vor henvendelse til ”Udvalget vedr. 
Selvstændige” havde vi også bedt om 
en tilkendegivelse af, hvordan reglerne 
om APV ved 1 ansat skulle forstås, fordi 
man i nogle situationer er ”ansat i eget 
firma”, f.eks. medarbejdende ægtefælle 
med lønaftale, og ejere af et selskab.

Vi har fået følgende svar fra Afdelings-
chef Peter Stensgaard Mørch i Beskæf-
tigelsesministeriet:

”Arbejdstilsynet har oplyst, at der ikke skal 
udarbejdes APV i de tilfælde, hvor arbej-
det alene udføres af den selvstændige er-

hvervsdrivende selv og/eller den pågæl-
dendes ægtefælle. Det gælder uanset om 
der er tale om en personlig ejet virksom-
hed, eller om virksomheden drives som 
et selskab.”

   Vibeke Broman
   VIRKSOMME kvinder
   Lovgivningsudvalget

Lov udvalget orienterer

Beslutningsforslag B 220 af 4. juni 2010, 
omhandlende de selvstændiges forhold, 
har vi tidligere omtalt her i bladet.

Det tværministerielle udvalg, der blev ned-
sat med henblik på at undersøge forholde-
ne for de selvstændigt erhvervsdrivende 
har sendt en ”afrapportering”
i januar 2011. (78 sider).

Der blev i forbindelse med udgivelse af 
rapporten udsendt nogle pressemedde-
lelser fra forskellig side, og det lyder bl.a. 
herfra:
”Bedre udtrædelsesmuligheder fra virk-
somheden for den medarbejdende æg-
tefælle (Tro- og loveerklæring).
”Forbedring af mulighederne for at få 
sygedagpenge” (Fem-dages uge uden 
begrænsninger på hvilke af ugens dage, 
det drejer sig om).
Bedre og mere målrettet vejledning for 
selvstændige fra SKAT via nye skattekurser.

Hvis ovennævnte vedtages, vil det natur-
ligvis være en væsentlig forbedring for 
de selvstændige, såvel som de medarbej-
dende ægtefæller, men slet ikke nok.
Mange af de forslag, vi i organisationerne 
har fremsendt, er med i rapporten, men 
anbefales ikke.

F.eks. at man ved registrering af virksom-
hed som selvstændig bør gøres opmærk-
som på, at man nu aktivt selv skal sørge 
for diverse sygedagpenge- arbejdsskade- 
AES- og ATP-tilmeldinger, hvis man ønsker 
disse dækninger.
Alt for ofte hører vi om selvstændige/
medarbejdende, der af uvidenhed er røget 
i ”sorte huller”.

At de tre førstnævnte er privatudgifter, 
der ikke kan indføres i virksomhedens 
regnskab som driftsudgifter, bekymrer 
ikke udvalget, der blot konstaterer, at det 
vil være for dyrt at gennemføre, og at det 

ligger uden for udvalgets kommissorium 
at stille ufinansierede forslag.
Hvis virksomheden imidlertid ændrer form 
til selskab, er disse udgifter uden proble-
mer driftsudgifter – naturligvis! Vedrøren-
de sociale forsikringer bør der ikke være 
forskel imellem virksomhedsformerne.

Der skrives naturligvis en del om lettelse 
af administrative byrder, bl.a. ved brug af 
digitale indberetninger, men dette er jo 
allerede i fuld gang, så det er jo ikke no-
get nyt. Problemet er jo, at der hele tiden 
opfindes nye byrder, uden at man lytter til 
virksomhedernes indsigelser (afgifterne 
vedrørende affaldshåndtering er et grelt 
eksempel).

Der er en del statistik i rapporten, men 
hvorom alting er, så drejer det sig stadig 
om, at vil man beholde de selvstændige, 
der er tilbage (mange konkurser i 2010) 
samt inspirere flere til at blive selvstæn-
dige, skal rammevilkårene være bedre. 
Danmark ligger i bund m.h.t. iværksættere 
(iflg. den globale GEM-rapport).

Vort forslag om at harmonisere beløbs-
grænserne for definition af en mindre 
virksomhed inden for samme ministerium 
(Beskæftigelses-), tager udvalget også af-
stand fra. Det drejer sig om sygedagpen-
geordningen for mindre arbejdsgivere 
og udtrædelsesregler for medarbejdende 
ægtefæller. Der er to forskellige grænser 
– bureaukratisk og uhensigtsmæssigt til 
skade for de udtrædende ægtefæller, der 
bliver fanget i en ægte fælde.

Barselsudligningsordningerne for selv-
stændige og medarbejdende ægtefæller 
henviser udvalget til den politiske revision 
af loven, hvor forligskredsen skal tage 
stilling til eventuelle tilpasninger og ju-
steringer.

Ændringer og tilpasninger inden for de for-

skellige områder i rapporten afhænger af 
den politiske vilje til konkrete forbedringer 
for de selvstændige – kontra flotte ord om 
de selvstændige.

Vi skal i VIRKSOMME kvinder i marts må-
ned have møder med vore samarbejds-
partnere i Håndværksrådet samt i Fælles-
udvalget (Landbruget og De samvirkende 
Købmænd). Her vil vi drøfte rapportens 
indhold og hvilke tiltag, vi kan gøre i fæl-
lesskab.

Rapporten, der hedder ”Afrapportering fra 
udvalget om forbedring af forholdene for 
selvstændigt erhvervsdrivende”, kan læ-
ses på: Økonomi- og Erhvervsministeriets 
hjemmeside:
oem.dk – under aktuelt – pressemedde-
lelser – 12.1.2011.

APV-regler for ejerne af virksomheden

Resume over rapport vedr. de selvstændige  

Fakta om ”GEM” 
Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM) udgiver den årlige rapport, 
GEM-rapporten, der undersøger 
iværksætteraktiviteter på nationalt 
og globalt plan baseret på spørge-
skemaundersøgelser af repræsenta-
tive udsnit af befolkningerne verden 
over. I 2010 har i alt 59 lande verden 
over leveret input, der fortæller om de 
deltagende landes entreprenørielle 
aktiviteter. 
Med udgangspunkt i de enkelte del-
tagende landes aktiviteter og karak-
teristika for erhverv, beskæftigelse og 
entreprenørvilkår m.m. redegør rap-
porten for sammenhængen mellem 
entreprenørskab og de enkelte landes 
økonomiske vækst samt foretager en 
global sammenligning af landenes 
resultater. 
Se mere om GEM og GEM-rapporten 
på www.gemconsortium.org 
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www.sfm.dk

Gør det ikke selv
 – tag kontakt til
  Risløv El

            Alt arbejde
    indenfor svag- og stærkstrøm samt edb udføres.
        Intet er for småt og intet er for stort, 
            kontakt os og vi giver et uforpligtende tilbud.

Risløv El A/S
Aut. El installatør

Fridtjof Nansens Plads 4
2100 København Ø

Tlf. 35 25 15 70 · mail: risloev@risloev.dk

Gejlhavegård 23
DK-6000 Kolding

Tlf. 75 52 77 11
Fax 75 52 06 66

info@from-grafisk.dk
www.from-grafisk.dk

Sødingevej 5, Sødinge
5750 Ringe
Tlf. 62 62 11 83
Fax 62 62 16 06
info@sfm.dk

Tal med os!
Revisionscentret Haderslev
Bispegade 15
Tlf 7452 0152
revisor.dk

Jesper Bo Bojesen Ko m mu n i k @ t i o n

M a r kedsføring der virke r

Gildegade 13 • 6200 Aabenraa • Telefon 23 72 56 31
www.jesperbobojesen.dk • mail@jesperbobojesen.dk

Vi sætter din virksomhed på landkortet
og skaber løsninger, der sælger varer.
Markedsføring, salgsmateriale, design,
hjemmesider, PR og kommunikation.

Startpakke for iværksættere.

HUSUM SPECIAL OPTIK

MAKE UP LUP

post@soenderjydsk-kaal.dk
www.soenderjydsk-kaal.dkpost@soenderjydsk-kaal.dk

www.soenderjydsk-kaal.dk
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Haderslev Slamsuger 
Service A/S
• spuling

• slamsugning

• TV-inspektion

Langkær 29 · 6100 Haderslev

Tlf. 74 52 60 24
www.haderslevslam.dk · info@haderslevslam.dk

– vi renser også dit køkkenafløb!



  

VÆRD AT VIDE
Regler for godtgørelse ændret
Der er pr. 1. januar 2011 vedtaget nye 
regler for godtgørelse vedrørende Ar-
bejdsmarkedsuddannelser, kurser m.m. 
Fremover er der blandt andet fuld delta-
gerbetaling for personer med videregå-
ende uddannelse og VEU- godtgørelsen 
er reduceret.

Nye satser ved elevrefusion
Vær opmærksom på den nye sats i 2011, 
når du søger lønrefusion fra Arbejdsgi-
vernes Elevrefusion (AER). Det er muligt 
at få elevrefusion, når lærlingen er i skole 
under uddannelsen.

arbejdstilsynet 
vil i år 2011 være ekstra fokuseret på 
nedslidningstruede brancher. Her vil de 
være opmærksomme på, hvordan vi 
er i dialog, og hvordan vi vejleder vore 
medarbejdere.

Muskel- og skeletbesvær
kan vi alle blive udsat for, nærmest alle 
får på et eller andet tidspunkt ondt i 
muskler eller led. Vi har nu læst, at de, 
der bliver langtidssyge, vil få det værre. 
Så vi skal sørge for at holde både vore 
medarbejdere og os selv i gang, selvom 
de eller vi har smerter!

Information vedrørende 
lønindberetning
Skat indfører fra begyndelsen af 2011 
en automatisk kontrol af de oplysninger, 
de modtager. Tidligere kunne lønmod-
tagerne selv rette den slags fejl, men 
på lønmodtagernes årsopgørelse for 
2010 er der en række indkomstfelter, der 
bliver låst, så hvis der er rettelser, så er 
det dig som arbejdsgiver, der skal rette 
eventuelle fejl.
Du kan finde mere information på www.
skat.dk/eindkomst under menupunktet 
- seneste nyt.

Multimedieskat
Betaler arbejdsgiveren for din private 
udgift til telefon, bærbar pc, bredbånds-
net eller lignende skal du beskattes af 
3.000,- kr. pr. år, som personlig indkomst 
på samme måde som løn. 
Ægtefæller, der begge har multimedier 
til rådighed får rabat på 25%. Det er dog 
en betingelse, at de er samlevende ved 
årets udløb og at de tilsammen beskat-
tes af mindst 4.000,- kr. Dette udregnes 
først i forbindelse med årsopgørelsen.
Lønmodtageren skal også beskattes, når 
lønmodtageren tager en af arbejdsgive-
rens medier med hjem uanset om ud-
styret ikke bruges privat, bare det er til 
rådighed gælder reglen om beskatning.
HUSK, at ansvaret er dit!
Er du ikke opdateret på dette, så kig ind 
på www.skat.dk eller tal med din revisor.
 
Nye satser i 2011
G-DAGE
Hel godtgørelse 766,00 kr. 
Halv godtgørelse 383,00 kr. 
 
Lone Hans og Redaktøren
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Network011 i Odense torsdag den 1. september 2011

NETWORK – FOREDRAG  - WORKSHOPS - INSPIRATION

I forbindelse med arrangementet Network011 til september i Odense
har formanden Ann H. Frederiksen og undertegnede deltaget i et møde den 
15. december 2010 med arrangørerne Væksthuset Odense. Repræsenteret ved 
mødet var: Odense Sport & Event A/S, VIRKSOMME kvinder, JCI Sct. Knud, Glo-
bal Network, Dana, State Of Mind, Jesper Christensen og Udvikling Odense.

Vi var inviteret til mødet, fordi vi i både 2009 og 2010, havde fået tildelt en stand 
til fordel for VIRKSOMME kvinder. Alle var enige om, at Network010 hidtil var 
det bedste arrangement, men at der stadig var ting, der kunne gøres bedre. Der 
var mulighed for at komme med input til dette års arrangement og en ting er 
vigtigt i forhold til foredragsholderne: Kvalitet frem for kvantitet.
Der blev foreslået et pointsystem, så netværkerne kan kvalificere sig til en stand 
og at netværkene, der har de bedste tilbud/ideer kan komme med. For os, som 
er frivillige og tager fri fra arbejde for at hjælpe foreningen, kan jeg se et pro-
blem i dette. Nemlig – at der vil mangle frivillige til at hjælpe både inden og 
på selve dagen, da vi ikke har kapacitet til dette. VIRKSOMME kvinder foreslog 
i stedet, at det kostede netværkene et beløb for at deltage.
Jeg har selv deltaget to gange, og det er en rigtig god dag, hvor vi hver især 
kan komme til nogle gode foredrag, og samtidig har vi mulighed for at møde 
kvinder, der kan have glæde af at vide noget om vores forening VIRKSOMME 

kvinder.
Sidste år var prisen 450,- kr. pr. deltager, hvilket er meget lidt, når 

man tænker på, at man har mulighed for at nå at høre omkring 3 
foredragsholdere. Hvilken pris det 

bliver til i år, ved jeg ikke endnu, 
men jeg synes alligevel, at du al-
lerede nu skal sætte dagen af til 
Network011 i Odense.

Redaktøren  

Landsseminar 
”Ledelse i en foranderlig verden” 

få pladser tilbage………..
Se info på hjemmesiden

Har du fået hul i kalenderen eller bare 
fortrudt, at du ikke har tilmeldt dig 
til Landsseminar i Horsens fredag-
lørdag den 25. og 26. marts 2011, så 
kan du nå det endnu!

Henvend dig direkte til
Elisabeth Weber på mobil 21 47 00 00
eller mail elisabeth.m.weber@gmail.com

pris pr. person: 
Dobbeltværelse:  kr. 1.650,00
Enkeltværelse:  kr. 1.850,00
Begge dage u/overnatning: kr. 1.150,00

Redaktøren
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fyn
12. januar afholdt VIRKSOMME kvinder Fyn et møde på Centrovice i 
Vissenbjerg med 42 deltagere. Mariann Fischer Boel holdt et foredrag 
over temaet ”Kvinde i en mandeverden”. Mariann gennemgik sit po-
litiske forløb fra de unge år til medlem af Folketinget (1990-2004) og 
til Fødevareminister (2001- 2004) i Anders Fogh Rasmussens regering 
og siden de 5 år (2004-2009) som Europa- kommissær med ansvar for 
landbrug og udvikling af landdistrikterne.
Mariann fortalte om sammensætningen af EU og om de mange møder 
og teknikken til at nå et ønsket resultat. Der er ingen, der er i tvivl om, 
at Mariann kan sit stof, og at hun er kommet igennem med mange for-
nuftige initiativer. Nogle enkelte ord og sætninger, som printede sig, er:
Samfundet = os
Netværkssamarbejde blandt ligesindede
Hvis du kan dit stof, så…
På bundlinjen er det et spørgsmål om at vide, hvad du taler om
Jeg elsker den brogede verden
Der er ikke noget alternativ til ”europæer”
Det var yderst interessant.
Det at blive indviet i EU’s dagligdag, og den efterfølgende spørgerunde/
debat var både livlig og oplysende. De 20 gæster fra det nordfynske 
område viste, at de både var meget vidende og engagerede i land-
brugsverdenen, og det skabte en livlig debat med Mariann.
Hvis ikke man var overbevist EU-tilhænger inden mødet, gik man 
derfra med bevidstheden om, at der med Marianns budskab om, at 
”Vi er medlem af EU, og der er ikke anden vej” nok er korrekt. Vi som 
tilhørere er glade for at have hørt ”The grand old Lady” inden for dansk 
og europæisk politik. 
Soya Nielsen

København og Omegn
SKAT på besøg
Vores netværk i København kører i bedste velgående. Mange spæn-
dende emner er taget op.
Det er meget lærerigt.
Den 29.11.10 havde vi SKAT på besøg. Tre kvinder Kirsten Wulff, Agnete 
Christiansen og Heidi Svane troppede op, trods snevejr og glatte veje.
Hver især med sit speciale, for at besvare så mange spørgsmål som mu-
ligt. Det de ikke vidste, ville de undersøge for os og straks vende tilbage.
De forklarede os, at de meget gerne vil have en god dialog med de 
selvstændige, og at de er begyndt at tage ud til de nystartede selv-
stændige, for at hjælpe dem i gang.
Det er nyt for dem at komme ud til erhvervsdrivende, der har været 
i gang i flere år, men de er meget villige til at prøve det og være be-
hjælpelige.
Mange spørgsmål blev stillet, blandt andet om: Personalegoder, ar-
bejdstøj, fradrag på julegaver og fradrag på ægtefællers udgift, når de 
er med til en julefrokost, E-indkomst, multimedie skat, processafgift, 
nemID osv.
SKAT indrømmede, at nemID ikke er helt på plads endnu.
Noget de var stolte af var deres ”Bindende Svar”, og deres ”Ny-
hedsmail på abonnementsordning”. ”Bindende Svar” gæl-
der i 5 år og er langt billigere end at henvende sig til sin re-
visor. Det koster 300,00 kr. plus moms. De tager alle spørgs-
mål op, og det er jo især de svære spørgsmål, der er interessante 
at få et stykke papir på fra SKAT, og som så er bindende i 5 år, så man 
ved, hvad man har at rette sig efter.
Gå ind på deres hjemmeside ”SKAT” - kig under ”Rådgiver” - søg om 
”Bindende Svar”. Jeg anmoder om ”Bindende Svar”.
Så er du godt i gang.
Gitte Jagd Larsen

Geologisk Museum
Vi begyndte år 2011 med en søndagstur, hvor vi også inviterede vore 
ægtefæller/samlever med. Turen gik til GEOLOGISK MUSEUM, Øster 
Voldgade 5-7, K.
Det viste sig at være en utrolig interessant oplevelse. Min umiddelbare 

reaktion, da Inge Køj 
foreslog denne tur, 
var lidt negativ – Geo-
logisk Museum – ups!   
Men, men….det blev 
gjort til skamme. Gui-
den Peter var bare en 
rigtig frisk fyr, forsker 
og fantastisk til at for-
midle det lidt tørre stof. Han brændte for dette museum, så tiden løb 
hurtigt. Vi mødtes kl. 10.30 og skulle videre til Statens Museum for Kunst 
og spise frokost i cafeen kl. 13.00, så Peter måtte ”skynde sig” at fortælle 
så meget som muligt.
Museets samlinger har rødder helt tilbage til Det Kongelige Kunstkam-
mer fra 1600-tallet.
På rundvisningen fik vi fremvist nogle af de mange fantastiske og unikke 
genstande lige fra den sten i verden, der har det ældste tegn på liv og 
meget meget mere. Per Kirkeby-rotunden og Kongsberg sølvet fik Peter 
også fortalt os lidt om.
Festudvalget Vivi Jørgensen

Nordjylland
Rigtig godt nytår til alle VIRKSOMME kvinder.
I oktober var vi 10 medlemmer på virksomhedsbesøg hos Helle-E ś 
glaskunst.
Vi skulle denne aften selv være ”kunstnere”, og det var meget spæn-
dende. Der blev fremstillet nogle fine ting, billeder, lysestager, engle og 
meget andet. Det var en meget sjov og hyggelig aften og sjovt at vide, 
hvor kreative vore medlemmer er.
Vores julemøde var som sædvanlig en dejlig aften, hvor vi rigtig kan 
få snakket og grinet, og glæde os over de fine pakker vi får med hjem. 
Også denne aften var vi 10 medlemmer, der var mødt op hos mig.
Januarmødet bliver en biograftur. Det er svært at samle mange til møde 
i denne kolde og mørke måned, så vi ser frem til lidt lysere tider, så vi 
kan få vores medlemmer nord for fjorden med til arrangementerne.
Aase Kramer

Nordvestjylland
11. januar 2011 skulle vi til glatførerkursus/teoriprøve, det blev til teo-
riprøve, da der ikke var lyst nok til at køre på glatførerbanen. Nogen af 
os “bestod” ikke - men der var da forskel på, hvor mange fejl vi havde. 
Lasse trøstede os med, at det var første gang. Skulle man op til prøve, 
havde vi jo mange timers forberedelse. Vi fik en rigtig hyggelig aften 
og megen “grin” ud af det. Vi fik også svar på forskellige ting, som jo er 
relevante, da vi alle kører bil til daglig.
Jeg går tilbage til vort julemøde. Vi afholdt julemødet den 9.12., som 
netop var 35 års dagen for vores stiftelse. Vi besøgte Hanne Larsen, 
Solbjerg Mors, som har Glas og Uld, det ligger rigtig langt ude på landet 
på en skøn ejendom, men vi fandt frem til den. Der var lavet værksted i 
den ene bygning. Ulden var fra fårene på gården. Glaskunsten var stor 
og mangfoldig, og der var alt fra store fade, skåle, vaser til små spænder 
og nåle - jo det var overvældende. Hanne havde lavet en masse bestil-
lingsarbejder, og alle disse bestillingsarbejder så vi billeder af. Vi havde 
inviteret landsformanden Ann Frederiksen med til “vores” dag, så vi den 
dag kunne høre lidt om foreningen på landsplan.  Dette foregik efter 
en anderledes julemenu på hotel Vildsund Strand.
Et par skønne møder har vi haft i det Nordvestlige Danmark.     
Gerda Andersen

Sydvestjylland
I slutningen af november mødtes vi til vores årlige julemøde, hvor der 
var rigtigt flot fremmøde. Det blev som sædvanlig en hyggelig aften 
med julemad, julesange og pakkespil.
”-Der var engang, det vil sige i starten af 1960´erne, hvor mesterkonerne slet 
ikke eksisterede i hvert fald ikke officielt!”
 (citat fra VIRKSOMME kvinders hjemmeside)
På dette tidspunkt var der nogle friske piger i Esbjerg, som startede 
lokalforeningen her i Ribe Amt. Iblandt disse var Stella Erhardtsen, en 
positiv og festlig dame, som har været fast inventar ved de fleste af vores 

LOKALSTOF
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møder. Desværre var hun indlagt på sygehuset, da vi havde julemødet. 
Vi skrev et fælles julekort til Stella og vedtog, at hun fremover er æres-
medlem efter alle disse år. Vores formand Laila tog senere på julebesøg, 
hvor hun overrakte diplomet og en kurv med ”julehygge”. Stella blev 
rigtig glad, men også rørt.
Nu glæder vi os til møderne i 2011, hvor vi bl.a. skal besøge Fiber Vision 
i Varde og TV Syd i Kolding.
Anna Birthe Pedersen

Søhøjlandet
Den 23. november var der Kreativ aften hos Kirstens blomster, hvor 
vi var 12 piger, der lavede dekorationer m.v.  med Kirsten, som den 
kreative læremester.
Aftenen sluttede med Kirstens gløgg, æbleskiver og hyggesnak - Og 
så fik vi adventsgaver med hjem. En rigtig hyggelig aften og en stor 
tak til Kirsten.
Årets julefrokost var den 2. december på Nørre Vissing Kro. Vi var 12 
VIRKSOMME kvinder som glædede sig rigtig meget til denne aften 
med dejlig mad og en lille julekonkurrence, som Dorthe Madsen og 
Kirsten Laursen havde arrangeret. Det var som altid rigtigt hyggeligt, 
og vi er meget glade for, at Dorthe og Kirsten ville tage ”slæbet” med 
opgaven – tak til dem.
Anette Laursen

Vejle og Opland
Den 20. januar var vi fra Vejle og Opland på besøg hos Sct. Maria Ho-
spice i Vejle. Vi havde inviteret Horsens til at deltage i besøget og 20 
kvinder mødte op.
Sygeplejerske Per Christensen havde indvilget i at bruge et par timer 
til at fortælle os om dagligdagen på et Hospice.
Han fortalte om det kæmpe arbejde der går forud for en indlæggelse på 
Hospice. Man bruger meget lang tid inden indlæggelsen på at tale med 
patienterne og deres pårørende for at få så godt et forløb som muligt. 
Bl.a. fortalte han, at hvis patienten havde haft et stort alkoholforbrug var 
det vigtigt, at de stadig kunne drikke alkohol, når de kom på Hospice – 
ellers havde man simpelthen sværere ved at styre smertebehandlingen.
Også alle de tanker, der er om døden, og angsten for den var noget, 
man brugte megen tid på at snakke med folk om.
Dagligdagen er især præget af at søge at lindre de gener og sympto-
mer, patienterne har. Når man er kommet på Hospice, finder der ikke 
længere en behandling af sygdommen sted, så er det udelukkende et 
spørgsmål om at lindre symptomerne.
På Sct. Maria Hospice gør man meget ud af, at det er patienten, der er 
fokus på. Den kok, der er tilknyttet hospice, taler med patienterne hver 
dag om, hvad de har lyst til at spise. Man kan have sine egne møbler 
og ting med, der er mulighed for at have en pårørende til at bo hos 
sig, man må have husdyr med o.s.v. – det er altså patientens behov, 
der er i centrum.
Per talte også om det at være ansat på stedet. Det er logik, at det kræ-
ver meget af det personale, 
der arbejder med døden så 
tæt på, og han fortalte også, 
at det ikke var muligt andet 
end, at man involverede sig 
følelsesmæssigt, når patien-
terne døde, og man også 
oplevede de pårørendes 
sorg.
Derfor er man på stedet me-
get opmærksomme på, hvordan personalet har det. 
Man har pligt til at modtage supervision, og der er daglige personale-
møder samt møder en gang ugentlig med en psykolog.
Det var et meget spændende foredrag, hvor det gennemgående ord 
var respekt for patienterne og deres liv. Vi var alle meget berørte af at 
høre Per fortælle sin historie.
Efter foredraget gik vi en lille tur for lige at ryste oplevelsen lidt på plads 
og gik derefter på Cafe Conrad, hvor vi havde et par hyggelige timer 
og fik talt om løst og fast.
Hanne Lund
Vestsjælland
Vores arrangement i efteråret foregik langt ude på landet. Ad smalle 

veje på Midtsjælland kom vi til et sted omkranset af vildtvoksende 
hyld og brændenælder. Vi fandt et hul i vildnisset og bag ved lå en lille 
landejendom, her blev vi, 37 personer, modtaget af Ritt Bjerregaard, 
som viste os rundt på sin æbleplantage.
Ritt Bjerregaards forældre købte stedet i halvfjerdserne, for at lette 
på økonomien købte Ritt sig ind med en halvpart, og har siden også 
overtaget den anden halvdel.
I haven har Ritt en del ”bede” i græsplænen, hvor hun igennem årene 
har plantet sjældne træer, alle omkranset af hyld, brændenælder og 
hvad plæneklipperen ikke har kunnet fordøje, men trods nødtørftigt 
pasning en idyllisk hyggelig have.
Bag det hele ligger så æbleplantagen, her dyrker Ritt så sine økologi-
ske æbler, kun ved hjælp af en pensionist, der har 200 timer om året, 
samt venner og bekendte. Hun fortalte levende og meget engageret 
om, hvordan hun kom i gang, og hvordan hun betragter pasningen af 
plantagen som afslapning. Hun fortalte om alle sorterne, og vi kunne 
bare smage, hvis vi havde lyst.
Ritt fortalte om en nordmand, der har skabt et nyt æble og kaldt det 
Ritt Bjerregaard - et æble uden så meget syre, som der ellers er i de 
fleste danske æbler.
Ud over æbler får Ritt lavet en del æblemost, som vi fik lov til at slukke 
tørsten med efter rundvisningen.
Vi havde et par dejlige timer, og hvad Ritt Bjerregaard ikke ved om 
æbler, er ikke værd at tale om.  

I november havde vi besøg af Mads Lindelof fra Holbæk Erhvervsråd, 
han fortalte om, hvad vi kunne bruge erhvervsrådet til, og om hvordan 
de kan hjælpe, hvis vi løb ind i problemer, vi ikke selv kan klare.
Efter mødet med Mads blev mændene i Holbæk Go-kart Land og 
drøftede verdenssituationen, mens vi piger besøgte Tina, der ejer Fre-
deriksberg Chokolade. De har lavet fyldte chokolader siden 1926, her 
fik vi lov til at prøve at lave flødeboller, behøver jeg at sige at nogle af 
flødebollerne så ret ejendommelige ud.

Vi lavede et ekstra arrangement i december hos Tina, hvor vi lavede 
fyldte chokolader til julen, aldrig har jeg fået fyldt chokolade med så 
meget smag, især de chokolader fra det hold, der lavede nogle med 
spiritus, der var ikke sparet på de stærke varer!
Gerly Larsen

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindeord 
Aase Møller er den 5. december 2010 afgået ved døden. Aase var 
et meget engageret og aktivt medlem, der altid tænkte på VIRK-
SOMME kvinders ve og vel. Det kom til udtryk på mange måder. 
Kort kan nævnes hendes store og altid upåklagelige arbejde som 
kasserer i bestyrelsen foruden det øvrige arbejde blandt andet 
ved arrangementer, omdeling af Lands- og lokalbladene samt 
hendes kæmpe arbejde med det lokale blad herunder at skaffe 
sponsorer, opsætning af indholdet og kontakten til trykkeriet. 

Aase var et trofast medlem og deltog som regel i alle Søhøjlandets 
arrangementer, ligesom hun gerne tog med til aktiviteterne på 
landsplan. Vi, der er tilbage, vil altid huske hende for hendes gode 
humør og ligefremhed, hvor hun med engagement, iver og lyst 
deltog i debatter, i dialoger og meningsudvekslinger om såvel 
foreningen som almen og samfundsmæssige ting, der lå hende 
på sinde. Til det sidste mødte hun troligt op på det kursus, hvor 
hun gerne ville blive bedre til ”at prioritere sin tid”, og skønt hun 
ikke havde det godt – bidrog hun konstruktivt.
Hun var en ”pige”, vi alle vil huske, og vi er sikre på, at hun stadig 
vil være en del af os de næste mange år, såvel i vore tanker som 
ved arrangementer, hvor vi kan udveksle minderne.

Æret være Aases minde.
På bestyrelsens vegne Anette Laursen

✞
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fyn
Joan Thulesen
P.T.Flexible A/S
Rønne Alle 29 A
5700 Svendborg

Erene Styrbæk-Larsen
Stokkerødgård
Landbrug
Fruens Have 11
5762 V.Skerninge

København og Omegn
Katrine Abrahamovitz
Advokat Katrine Abrahamovitz
Fruebjerg 3
2100 København Ø

Hanne Nielsen
Brylau Rengøring
Bovelgårdsvej 41
Gershøj
4070 Kr. Hyllinge

Birgitte Kaastrup
Linsoft
Økonomi – Data – Web
Bjerringbrovej 25
2610 Rødovre

Birthe Knudsen
Klinikken på Slettetoften
Zoneterapeut / Massør
Slettetoften 11
2630 Tåstrup

Annegrethe Jansler
CVJOB
Rekruttering
Åboulevarden 48
2200 København N

Sønderjylland
Betina Sørensen
Tiset Hegn og Flagstænger A/S
Kongevej 243, Tiset
6510 Gram

Velkommen til 
nye medlemmer

Lokalformænd
fyn: Soya Nielsen 
Tlf. 62 62 22 45
Mail: soya@5750.dk

herning og Omegn: Wenche Fløe 
Tlf. 97 18 32 11 - Fax 97 18 32 19
Aften: 97 18 27 43
Mail: salle@privat.dk

horsens og Omegn: Elsebeth Dige
Tlf. 75 64 08 66
Mail: elsebethdige@privat.dk

København og Omegn: 
Telse Risløv
Tlf. 35 25 15 70 - Fax 35 43 42 22
Mail: telse@risloev.dk

Nordjylland: (Aalborg/Vendsyssel)
Jette Bay Larsen
Tlf. 98 13 46 63 - Fax 98 13 46 93 
Mail: bjarnelarsen@stofanet.dk

Nordsjælland: 
Kirsten Gotfredsen
Tlf. 26 16 63 25/48 71 31 25
Mail: kirsten.gotfredsen@gmail.com

Nordvestjylland: 
Gerda Sloth Andersen
Tlf. 97 94 80 66
Mail: gerda.sloth@mail.dk

Sydsjælland: 
Dorthe Hansen
Tlf. 50 50 14 28
Mail: dorthe@fiskepigen.dk

Sydvestjylland: 
Laila Haahr Hansen
Tlf. 75 12 40 88 - Fax 75 12 13 33
Aften 75 14 12 07
Mail: lailaogpoul@esenet.dk

Søhøjlandet: Ida Karlsen
Tlf. firma 87 22 90 01 - priv. 86 85 12 12
Fax 86 81 06 79
Mail: i.karlsen@kingo.biz

Sønderjylland: Birgit Lorenzen
Tlf. 74 54 34 01 - Fax 74 59 12 35
Mail: lggulvservice@firma.tele.dk

Vejle og Opland: 
Hanne Lund
Tlf. 75 73 54 22
Mail: lundegeskov@get2net.dk

Vestsjælland: Gerly Larsen
Tlf. 59 18 59 96 - Fax 59 18 65 36
Mail: gl@larsen.mail.dk

Kontaktpersoner: 
bornholm:  
Pia Bybech Gudbergsen
Tlf. 56 95 39 70 - Fax 56 95 37 90
Mail: pia@tnbornholm.dk

Lolland/falster: Laila Jørgensen 
Tlf. 4042 5455
Mail til: post@loppe.dk

Indmeldelse kan ske til: Lands- 
formanden eller lokalformændene

De 3 niveauer:
Det personlige -

lokale/virksomhedsmæssige
og samfundsmæssige niveau

Lovgivning

Uddannelse
Netværk

Strategi
•  Virksomme kvinder arbejder      

med lovgivning, netværk og        
uddannelse på tre niveauer:

 Det personlige niveau:
  Hvad der har betydning for dig 

som person.

  Det lokale-/virksomhedsmæssige 
niveau:

  Hvad der har betydning for dig    
og din virksomhed.

 Det samfundsmæssige niveau:
  Hvad der har betydning set ud fra 

et samfundsmæssigt synspunkt.

Mission
•  At give kvinder i selvstændigt 

erhverv optimale betingelser for 
succes og udvikling.

Vision
•  Vi skal være den forening af 

kvinder, som er den væsentligste 
drivkraft i dansk erhvervsliv.

   håndværksrådet 
  - Erhvervspolitisk interes-
seorganisation, der har til 
formål at virke for bedst 
mulige vilkår for små og 
mellemstore virksomhe-
der i Danmark.

 www.hvr.dk

  Kvinderådet 
  - Paraplyorgani sa tion for en 

lang række for eninger, der 
arbejder for kvinders ret-
tigheder og sociale, fag lige, 
økonomiske og kulturelle 
interesser. 

 www.kvinderaadet.dk

Vi er medlem af:



19VIRKSOMME kvinder 1/2011 19

Jette Bay Larsen
Nordjylland

Sussie Dorthe Dehli 
København og Omegn

Stafetten...  nr. 10

Jeg hedder Jette Larsen er 57 år og gift med Bjarne Larsen.
Bjarne er Malermester og har i øjeblikket 5 malersvende ansat.
Vi startede som selvstændige i maj 1981, så det nærmer sig 
30 år.

Jeg er uddannet i isenkram på Færøplads i Aalborg i 1973 og 
var inden for faget i et års tid efter uddannelsen.
I 1975 startede jeg i køkkenet på Aalborg Sygehus, det passede 
bedre arbejdsmæssigt, da vi fik en datter i 73 og en søn i 78.
I 1981 bekendtgjorde min mand, at han havde sagt sit job op, 
for nu ville han være selvstændig, jeg havde samtidig sagt 
mit arbejde op, fordi jeg trængte til noget nyt, og det vidste 
han ikke, så vi stod med 2x5 ugers karantæne, men vi kom da 
igennem det.

Vi startede i maj 1981 med annoncer i lokalavisen (i starten 
troede jeg næsten, at telefonen var død) og i mange år var 
det hovedsageligt entrepriser, vi bød på og arbejdede med.
Det er gået op og ned i malerfaget, men sådan er det jo inden 
for alle fag i byggebranchen.
I mange år havde jeg job uden for firmaet samtidig med bog-
holderi + alt det løse, men i de senere år har jeg udelukkende 
været ansat i vores firma.

Bedriftsundhedscentret i Aalborg havde i 1985 i samarbejde 
med Dansk Håndværks Kvinder et foredrag om ”Malersyn-

dromet”, som siden ikke kun handlede om malere, men også 
mange andre fag, og det tændte mig.
Jeg kom og blev hængende og er her endnu.

I mange år har jeg været formand i Aalborg og trænger nok til 
at blive væltet af pinden, men der er ikke nogen til at skubbe 
på. Vi er efterhånden en lille afdeling, men vi har et godt net-
værk, og det gælder også på landsplan.

Jeg har via mit medlemskab i VIRKSOMME kvinder snart væ-
ret rundt i hele landet til Landskonferencer, kurser, på besøg i 
”vore kontorer” i EU og på Christiansborg (meget interessant) 
og alle steder knyttet bånd til søde, dygtige, kloge kvinder, 
som også river sig i håret hver gang regeringen finder nye 
lettelser/byrder/bøvl.

Den 8. oktober 2010 var 12 kvinder fra Nord- og Nordvestjyl-
land en tur i Paris med direkte fly fra Aalborg, vi havde en rigtig 
god tur-, godt hotel – fik set en lille del af byen – fik også afsat 
lidt penge – intet officielt fagligt, men en masse hygge.

Fritiden går med teater – biograf - linedans indtil december 
2010. Nu vil jeg prøve zumba, og så har jeg min dejlige familie 
og gode venner.

 Startede firma 
med 2x5 ugers karantæne

 

giver stafetten
videre til...

fyn
Kirsten Drejer Nielsen 19-02 60 år

herning og Omegn  
Wenche Fløe 05-04 50 år
   
København og Omegn
Bente Kjehr Jensen 26-04 50 år

Sydsjælland
Birgit Hansen 03-04 60 år
   
Søhøjlandet
Inger Nordesgaard Nielsen 25-04 50 år

Sønderjylland
Anne V. Jensen 31-03 50 år

Vestsjælland 
Dorrit Jensen 06-03 60 år
Bente Echberg 27-04 60 år

Vi siger tillykke til

Ønskes mærkedage ikke offentliggjort 
– kontakt redaktøren skriftligt på mail, 

fax eller i brev. 
Bed om kvittering for modtagelse.

   



Afsender:

VIRKSOMME kvinder
Bente Svendsen
Peder Lykkesvej 31
2300 København S

pfs@pfs.dk  -  www.pfs.dk

Lev livet - som du vil
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