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VIRKSOMME kvinder
har 50 års jubilæum den 11. november 2013, det skal fejres. Det er et stort 
arbejde at forberede sådan en fest, og da landsledelsen ikke har resurser til 
dette, har fire frivillige meldt sig til festudvalget.
De fire personer er: Gerda Slot Andersen, Nordvestjylland, Kirsten Gotfred-
sen, Nordsjælland, Susan Meincke, København og Omegn, Bente Svendsen, 
København og Omegn 

Det er altid dejligt at have noget at se frem til, så nu vil jeg glæde mig til nogle 
flere erhvervsmæssige spændende og oplevelsesrige dage.

Redaktøren

Forsiden: Indkøbsnet m.m.
Idé: Redaktøren

Lederen           Ann H. Frederiksen

I marts måned mødtes nogle af os i 
Horsens til et fantastisk landsseminar. 
Personligt syntes jeg, det var et lands-
seminar for VIRKSOMME kvinder; vi alle 
kunne få noget med hjem fra.  Uanset 
hvem du er, hvad du har med dig i ba-
gagen, og hvor du er henne i dit liv, så er 
vi hver især selv ansvarlige for, hvordan 
vi lever vores liv. 

Landsseminaret sluttede med, at vi 
skriftligt skulle gøre os nogle tanker 
om, hvad vi ville sætte os af personlige 
mål de næste måneder. Nu var jeg så 
modig blandt andet at sætte nogle mål 
for vores landskasserer, mod hun så til 
gengæld satte nogle mål for mig. (Det 
var vi selvfølgelig enige om). Det har 
resulteret i, at der er rigtig mange op-
samlingspunkter siden seminaret. Og 
jeg kunne bruge al min tid på det, hvis 
jeg ville og kunne. Det har jeg imidlertid 
ikke tid til, (at få så mange input er en 
gave, og det kan være utrolig farligt!)

Jeg glæder mig allerede til næste gang 
vores kursusleder byder på nye oplevel-

ser. Det er til september, hvor Elisabeth 
for 4. gang arrangerer virksomhedstur 
til Polen. Vi skal bo på vores stamhotel, 
og denne gang skal vi ud over en tur 
til Posnan, blandt andet også se, hvor 
det verdenskendte produkt Nivea bli-
ver fremstillet. Hvis du ikke kan vente 
helt til september, så er der faktisk rig-
tig mange muligheder for at netværke 
både socialt og VIRKSOMT inden da.  
Hvorfor ikke tage en tur til Nyborg den 
25. maj og nyde dagen sammen med 
andre VIRKSOMME kvinder til landsge-
neralforsamlingen og efterfølgende et 
spændende foredrag med Tessa Gjø-
desen. 
Nå ja, og hvorfor ikke tage et smut til 
Midtfyn til Golfmatch den 17. juni. Det 
er for alle mere eller mindre ”handicap-
pede”. Og så vil jeg personligt også 
rigtig gerne se, om jeg kan få plads i 
kalenderen til at komme på kursus med 
VIRKSOMME kvinder, der vil videre. Der 
starter et nyt kursus til august, som 
løber over fire gange – syv dage i alt. 
Et kursus i kommunikation og konflikt-
løsning.  

Få nøglen til effektiv kommunikation – 
et kursus, hvor du er i centrum. Du kan 
kontakte Benita Sørensen på 
bes@gpmetal.dk – og høre, om der er 
flere ledige pladser. 

Så er der faktisk også mulighed for at 
tage en smuttur til Network011 i Odense 
torsdag den 1. september. En dag med 
flere spændende foredrags- og indlægs-
holdere. VIRKSOMME kvinder har en 
stand, og du har virkelig mulighed for 
at netværke med medlemmer, og der 
er her en oplagt mulighed for at hverve 
nye medlemmer til alle lokalafdelinger, 
hvis du er interesseret -og det tror jeg, 
du er. Jeg ved, at der er flere, som vil 
deltage, så du bliver ikke den eneste!

Jeg kan ikke selv komme af sted til det 
hele, men jeg kan varmt anbefale, at 
du prioriterer mindst ét af disse tilbud. 
Jeg har selv rigtig mange gode minder 
fra VIRKSOMME kvinder arrangementer. 

Ann H. Frederiksen
Landsformand VIRKSOMME kvinder   

At få mange input er en gave, 
og det kan være utrolig farligt! 
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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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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

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
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Fællesudvalget: Landbrug og Fødevarer - Familieudvalget - De Samvirkende Købmænd - VIRKSOMME kvinder.

Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen, Økonomi- og Erhvervsministeriet
Beskæftigelsesminister Inger Støjberg, Beskæftigelsesministeriet
Skatteminister Peter Christensen, Skatteministeriet
Erhvervs- Arbejdsmarkeds- og Skatteudvalgene i Folketinget

Fællesudvalget, der repræsenterer mange tusinde – og ofte ægtefælledrevne – virksomheder, vil gerne udtrykke sin glæde over, 
at selvstændiges forhold er blevet debatteret og beskrevet i rapport af 12. januar 2011 - Jvf. Beslutningsforslag B 220. 

Vi vil gerne knytte nogle kommentarer hertil og håber, at disse giver anledning til positive ændringer i forhold til de selvstæn-
dige erhvervsdrivende.

Tro- og love-erklæring. Vi glæder os over, at der tales om en ”Tro- og love-erklæring” ved medarbejdende ægtefællers ud-
træden af virksomheden og går ud fra, at den erstatter de nuværende knudrede regler, så de medarbejdende ægtefæller kan 
undgå at blive mødt med forslag fra A-kasserne om skilsmisse for at kunne opnå deres efterløn/dagpenge. Ligeledes at f.eks. 
de uhensigtsmæssige og forskellige beløbsgrænser for definitionen af en mindre virksomhed i Beskæftigelsesministeriet som 
følge heraf bliver uden betydning.
Kombi-aftale. Kombi-aftalemuligheden i A-kassesystemet ønskes bevaret, men ligeledes stærkt forenklet. (Det er et stort pro-
blem, at arbejde som selvstændig under 30 timer ugentlig ikke medregnes i kravene til dagpenge/efterløn).
Sygedagpengeregler. Vi glæder os desuden over, at sygedagpengereglerne bliver mere fleksible m.h.t. til ugedagene, samt 
at selvstændige med kronisk eller varig lidelse får mulighed for sygedagpenge fra 1. sygedag. (§ 56 – aftaler).
Rapporten anbefaler ikke, at syge-, arbejdsskade og aes-forsikringer for ejerne kan betragtes som driftsudgifter i  personligt 
ejede virksomheder på samme måde som reglerne for ejerne i virksomheder drevet som ApS eller A/S.
Dette står vi helt uforstående overfor, da det er en urimelig forskelsbehandling på det sociale område. Disse forsikringer er jo lige så 
vigtige i den personligt ejede virksomhed, som i selskabsformen.
CVR-registrering. Vi ønsker ligeledes, at der ved tilmelding til CVR-registeret skabes en ”tjekliste”, eller et link til andre hjemme-
sider af betydning for nystartede virksomheder. Specielt Syge- Arbejdsskade- ATP- og AES-forsikringer, der ikke er en selvfølge, 
når man går fra at være lønmodtager til at blive selvstændig henholdsvis medarbejdende ægtefælle, og dette er et område, 
nystartede selvstændige oftest er uvidende om.
Vedr. ATP. Vi ønsker, at man kan fortsætte med ATP ved overgang fra lønmodtager til selvstændig uden at have været lønmod-
tager i mindst tre år. Denne regel rammer især unge iværksættere og/eller indvandrere, der ikke har været så længe på arbejds-
markedet, før overgangen til selvstændig.
Barselsudligningsordninger. Da barselsudligningsordningerne i barsel.dk hviler på virksomhedernes indbetaling, ser vi ingen 
hindring for at selvstændige i personligt ejede virksomheder, såvel som medarbejdende ægtefæller kan tilmelde sig og betale 
til barsel.dk på samme måde som selvstændige ejere af virksomheder i selskabsform. Da beregning af bidrag sker på baggrund af 
ATP-bidrag, skal selvstændige derfor kunne tilmelde sig med fuld egenbetaling af ATP-bidrag under CVR-nr. (herved sker der 
også en øget pensionsopsparing for de selvstændige).
Igen, så forstår vi ikke denne forskelsbehandling af virksomhedsformerne på det sociale område. Det er da uden betydning i 
forbindelse med barsel, om virksomheden drives som personligt ejet, eller som ApS eller A/S, så længe der indbetales det samme 
beløb til ATP og til barsel.dk og reglerne i øvrigt efterleves.
Bortforpagtning/udlejning. Et ophør kan være en yderst vanskelig sag, og derfor bør ophørsreglerne ikke besværliggøres.
Vi er derfor ikke enige i den praksisændring, som er sket i forbindelse med udlejning.
Hvis man alene afhænder virksomheden (driften) og ”kun” udlejer lokalerne, bliver man ikke anset for endeligt ophørt af Center 
(CKA) for klager om arbejdsløshedsforsikring. Det gælder også, selv om lokalerne står tomme og sat til salg eller forsøges udlejet. 
Begrundelsen fra CKAs side er, at når medlemmet stadig ejer et så væsentligt driftsmiddel som lokalerne, kan medlemmet ikke 
anses for endeligt ophørt. Kravet er iflg. CKA, at lokalerne skal sælges, før medlemmet er berettiget til dagpenge eller efterløn. 
Bygningerne ligger i en del tilfælde i forbindelse med privatboligen, som man ikke ønsker at fraflytte og sælge.
Vi er uenige i denne stramme fortolkning af reglerne, der vil berøre alle selvstændige erhvervsdrivende, som ikke har mulighed 
for at sælge stalde eller lokaler, hvorfra virksomheden har været drevet.
Efteruddannelse. Vi beklager meget, at efteruddannelse bliver væsentlig dyrere, da egenbetaling i en del tilfælde tredobles. 
Dette er uforståeligt, ikke mindst da der fra politisk side tales så meget om vigtigheden af efteruddannelse.
Ligeledes bliver det et stort problem/øget udgift for virksomhederne, at sygedagpenge- karensperioden øges fra 21 til 30 dage 
fra næste år. 

Disse kommentarer skal ses i lyset af, at vi dagligt hører regeringen tale om bedre rammevilkår for mindre virksomheder, og vi 
håber derfor, at der vil blive set med velvilje på løsningen af ovennævnte områder. 

Med venlig hilsen
På vegne af Fællesudvalget

Ann Frederiksen, Landsformand, VIRKSOMME kvinder, ann@virksommekvinder.dk    
Vibeke Broman, Lovudvalget, VIRKSOMME kvinder, v.broman@post.cybercity.dk
 

Brev sendt til ministre den 25. marts 2011
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”I efteråret blev jeg af uddannelseskonsulent Henrik Høier, CPH 
West anmodet om at undervise en dag i jura på VIRKSOMME 
kvinders videreuddannelsesforløb. Henrik fortalte om forløbet 
og dens medlemmer og udtalte, at jeg vist i øvrigt selv kunne 
blive medlem af foreningen.
 
Det tiltalte mig umiddelbart at foreningen arbejdede med nogle 
helt konkrete emner og interesser. Da dagen oprandt mødte jeg 
nogle kvinder, som jeg faldt godt i hak med, og jeg fik bekræf-
tet min formodning om at disse kvinder nok var jordnære og 
nemme at være i stue med.
 
Da undervisningsdagen sluttede, fik jeg en indmeldelsesblanket 
i hånden og udfyldte den med det samme.
 
Personligt er jeg ikke medlem af mange foreninger eller be-
styrelser. Jeg er forholdsvist nystartet selvstændig advokat og 
derudover enlig mor. Jeg sidder på sidelinjen og ser på, hvad 
andre netværk udbyder i kvindelige fora, men i VIRKSOMME 
kvinder følte jeg mig hjemme fra starten. Det tiltalte mig, at der 
var en målsætning, der var konkret, og jeg kunne fornemme, at 

netværket og sammenholdet var varmt og ægte. Her var der tale 
om kvinder med benene på jorden og en lang historisk tradition, 
som indgød mig respekt. Her var ikke gudinder, heltinder eller 
fjerboa – som vel i øvrigt og kan være fint – men netop kvinder 
med begge ben på jorden.
 
Min egen tilgang til mit fag er, at det er et håndværk. Jeg er 
opvokset hos en enlig mor, som sørgede for, at jeg i Velfærds 
Danmark fik en god uddannelse – eller rettere hun lagde grun-
den til det.
 
Min morfar var selvstændig skrædder på Frederiksberggade 
(Strøget) og kom fra meget fattige kår. Min morfar udtrykte 
til tider, at han kunne kysse et stykke arbejde, som han havde 
udført, f.eks. en habit han havde syet. Dermed har jeg fået stolt-
heden og respekten ind fra barnsben med hensyn til ens eget 
veludførte arbejde og selve håndværkstraditionen”.

Kærlig hilsen
Katrine Zehava Abrahamovitz

Ingen gudinder, heltinder 
eller fjerboa……. 

 
Katrine Zehava 
Abrahamovitz
Advokat
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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
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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

Golfmatch
Fredag, den 17. juni 2011

Tag din ægtefælle med til en god og hyggelig dag på golfbanen. 
Der arrangeres en 18 hullers golfmatch på Midtfyns Golfbane www.midtfynsgolfklub.dk 

Har du ikke prøvet, eller er du ikke medlem af en golfklub, kan du alligevel få muligheden for at spille. Uøvede undervises af 
en ”pro” og spiller derefter en 9-hullers match på den nærliggende www.ringe-payandplay-golf.dk 
(ingen hcp. begrænsning – golfudstyr incl.).

Mødested: Midtfyns Golfklub, Kaholehaven 6, 5750 Ringe 
Mødetid: Kl. 11.30-12.15 med sandwich + 1 øl/vand + velkomst
   (Derefter fordeler vi deltagerne på de 2 golfbaner)
Starttid:  Kl. 12.30 Gunstart
Hcp.:   Max. 54
Efter matchen:  Middag på Café Wessel med 2 glas vin/øl/vand og kaffe
Pris:   Kr. 625,- pr. deltager, alt incl.
Tilmelding: Senest den 27. maj
   Bindende tilmelding til: soya@5750.dk
   Betaling til Nordea 2036 7895674957 ved tilmelding
   Husk: Navn - Hcp.index - Klub 

Vi ser frem til at møde jer til en god dag på golfbanen

Soya Nielsen og Tove Bæklev

Overnatningsmuligheder 

www.midtfyns-fritidscenter.dk ca. 2 km 
www.toystrup.dk ca. 5 km
www.fangelkrooghotel.dk  ca. 15 km
www.nete.dk  B&B 
www.mc-campfyn.dk  B&B

Sussie Dorthe Dehli 
København og Omegn

Ragnhild Jørgensen
København og Omegn

Stafetten...  nr. 11  Mit møde med 
VIRKSOMME kvinder

giver stafetten
videre til...

Der er nu gået en del år siden, vi over-
tog et el-installatørfirma. Et firma hvor 
min mand havde arbejdet en årrække, 
og som jeg startede i ved overtagel-
sen i 2003. Jeg kom fra en stilling som 
klinikassistent hos en tandlæge. Al min 
overskydende tid blev brugt til at lære 
mit nye fag at kende og det at drive en 
butik, som handlede med belysning, 
hvidevarer, elektriske apparater, blandt 
andet støvsugere m.m. samt reservedele 
og mange andre ting. Hver aften, når 
jeg tog hjem fra arbejde, havde jeg en 
stabel nye kataloger med, som jeg skulle 
kigge igennem. Årene var nu gået med 
deraf følgende nye erfaringer, og så var 
der blevet tid og overskud til at deltage 
i nogle af de møder, som vi blev tilbudt i 
forskellige brancheforeninger.

Det var ved et af disse møder, hvor vi hør-
te om arveloven, at jeg kom til at snakke 
med Telse Risløv, som var formand for 
København og Omegn for VIRKSOMME 
kvinder. Hun fortalte, at hun var med 
i denne forening, som havde bidraget 
med rigtige mange gode ting og man-
ge dejlige timer med nogle piger, som 
gennem årene også var blevet Telse’s 
gode veninder. Telse fik fortalt meget om 
foreningen, og at der lige var startet et 
kursus i efteråret 2009 for VIRKSOMME 

kvinder, der vil videre. Det var delt op i 3 
moduler: Ledelse, virksomhedsøkonomi 
og marketing, og det var sikkert noget 
for mig. Hun lirkede et visitkort og en ka-
lender op af sin taske og gav det til mig. 
HVAD VAR NU DET???????? Jeg havde 
aldrig hørt om VIRKSOMME kvinder, og 
hvem var med i den forening???? 

Jeg fik kontakt til Janne Schwartz, som 
stod for kurset og meldte mig ind i VIRK-
SOMME kvinder og til kurset, for der var 
jo ingen god grund til ikke at deltage, for 
her kunne jeg få megen forskellig viden, 
som kunne bruges til det at drive et fir-
ma, og VEU godtgørelsen udlignede det 
beløb, som jeg skulle betale for kurset.

Jeg startede med åbent sind og var me-
get spændt på, hvilke kvinder jeg ville 
møde der - i den her ”hemmelige klub.
Hold da helt op…………………………
Jeg mødte en flok VIRKSOMME kvinder 
som BRÆNDER for deres forening. De for-
talte stolt om, hvad VIRKSOMME kvinder 
havde bedrevet gennem årene, og det 
var ikke så lidt.

Det var fantastisk at møde kvinder med 
meget forskellige baggrunde være sam-
men i en forening og være sammen om 
at få mere uddannelse. I de ca. 1 ½ år som 

kurset varede, oplevede jeg et netværk, 
hvor vi kunne diskutere alt fagligt og få 
nogle kommentarer til problemstillinger, 
som var svære selv at får løst. Det hele 
blev gjort med respekt for vores forskel-
ligheder, og det var også ofte, at det jeg 
kom hjem med, var fordi vi ikke var i sam-
me branche og havde set udfordringerne 
med helt andre øjne, og det var sundt at 
få nye input - uanset om det lige kunne 
bruges her og nu.   

Selve foreningen VIRKSOMME kvinder 
har jeg ikke brugt i de 1½ år som ”kurset” 
varede, men jeg læste bladet, når det 
udkom og hørte tit på de andres enga-
gement og arbejde med at få ting til at 
lykkes i foreningen.  Jeg blev klar over, at 
det ville være ”at smide guld på gaden”, 
hvis jeg ikke meldte mig ind i netværks-
gruppen i København og Omegn og 
hermed blive ved med at få faglige og 
sociale input.

I tiden der er gået, har jeg ofte tænkt på, 
hvad jeg kunne bruge foreningen til, og 
måske skal jeg ikke lige finde et helt en-
kelt svar på det …………..men med alle 
disse skønne ildsjæle, som  jeg har mødt, 
kan jeg kun bakke op om VIRKSOMME 
kvinder.  
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Tag med Herning og Omegn til 
Ladywalk 2011- www.ladywalk.dk
Vi starter fra Tangkrogen, Strandvejen, Århus   
- mandag den 30. maj kl. 18.30. Det er en god ide at være der 
ca. 1 time før. Ruten er igen i år 7 eller 12 km.

Vi håber rigtig mange af jer har lyst at bakke op og gå i samlet 
trop med andre VIRKSOMME kvinder.
Kontakt Helle Kaas, Herning og Omegn for mere info
Mobil 29386890 eller mail helle@scanresearch.dk
Redaktøren

September-bladets side 9 pige
Inge Christiansen er en kvinde i sin bedste 
alder, og gør lige hvad regeringen gerne 
vil have! Inge tænker ikke på efterløn, men 
er i en sen alder gået fra at være offentligt 
ansat til at være medarbejdende kvinde, 
udover dette underviser Inge ordblinde tre eftermiddage 
om ugen....
Der er fart over feltet i Køge, hvilket du kan læse mere om 
i september-bladet 2011.
Redaktøren
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Landsforeningen VIRKSOMME kvinder ønsker, at jeg skal fort-
sætte mit arbejde i ASE’s bestyrelse, (Arbejdsløshedskassen 
for Selvstændige), hvilket jeg er meget glad for. Efter at have 
deltaget i bestyrelsesarbejdet, siden Lotte Andersen udtrådte 
p.g.a. alder (indtrådt som hendes suppleant), er jeg sikker på, 
at også en plads i ASE’s bestyrelse er med til at gøre en forskel 
for de selvstændige og de medarbejdende ægtefæller.

Jeg er medarbejdende ægtefælle i Malermester Leif Jensen 
ApS i Kærby ved Kalundborg. Tidligere lokalformand for Vest-
sjællands afdeling, hvor jeg beskæftigede mig meget med 
efteruddannelse for de selvstændige og de medarbejdende 
ægtefæller, ligesom de mange urimelige regler i dagpenge/
efterlønslovgivningen for samme grupper har haft min store 
interesse.

At blive genvalgt kræver imidlertid stor opbakning fra 
andre ASE-medlemmer, da der er tale om kampvalg. Der 
skal vælges 9 bestyrelsesmedlemmer (en fra hver af de 
seks sektioner) og tre på tværs af fag.
Jeg håber derfor, at mange VIRKSOMME kvinder og deres 
ægtefæller/partnere, der også er medlemmer af ASE vil være 

med til at sikre, at der bliver valgt en, som virkelig brænder 
for sagen. 

Som bestyrelsesmedlem skal man som ovenfor nævnt have en 
personlig suppleant, og jeg har derfor foreslået Lone Laursen, 
som har accepteret at stille op. Lone er kendt af mange som 
vor tidligere landskasserer, og samtidig er hun godt inde i 
meget lovstof inden for vort område. Lone har desuden flere 
års erfaring fra det tidligere repræsentantskab.

Generalforsamlingen finder sted onsdag den 18. maj 2011 
kl. 16.00 på Hotel Nyborg Strand, Nyborg. 
Alle ASE-medlemmer kan senest 8 dage før generalforsam-
lingen anmode om adgangskort. Fremmødte medlemmer kan 
ved skriftlig fuldmagt stemme for et fraværende medlem. (Se 
venligst ASE Selvsyn Forår 2011, side 31).

Medlemmer, der ønsker yderligere oplysninger til proceduren, 
er velkomne til at kontakte os.

Lis Jensen, tlf. 59 50 01 69 
Lone Laursen, tlf. 32 52 50 66

Genvalg af en VIRKSOM kvinde til ASE’s 
bestyrelse? ? ?  Ult. Marts 2011
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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   
afslutter 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 maximalt 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 eksempel fælles finansiering af en 
Ph.d.-studerende, hvor en virksomhed agerer case for et forskningsprojekt i en 
3-årig periode. 
 
Ann H. Frederiksen 
Landsformand 
 
 
 
 
 
 
 

 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 

Der er sket store ændringer i ASE i form af nedlæggelse af repræ-
sentantskabet samt valg af færre bestyrelsesmedlemmer. Vi har 
tidligere haft flere medlemmer siddende i ASE´s repræsentant-
skab udover et medlem i bestyrelsen. Med de nye ændringer er 
vor mulighed for at påvirke og fremføre synspunkter til gavn 
for såvel selvstændige som medarbejdende kvinder, blevet 
indsnævret, og selv om lovgivningen vedtages af politikere, 
synes vi, at det stadig er væsentligt, at vi fortsat har et medlem 
i bestyrelsen. Vi vil derfor gerne bakke Lis og Lones kandidaturer 
op.  

I vort kartotek på www.virksommekvinder.dk, kan man regi-

strere sig med evt. A-kasse. Der er imidlertid ikke så mange, der 
har gjort dette, så vi tillader os at rundsende dette brev til alle 
vore medlemmer.

Hvis du har oplysninger, du kunne tænke dig at få lagt ind eller 
rettet, er du velkommen til at sende disse til Lone på 
ll@vmplast.dk

Med virksomme hilsener
Ann Frederiksen, Landsformand    

Vibeke Broman, Lovudvalget
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På vores ture rundt i Danmark efter VIRK-
SOMME ”Side 9-piger” faldt vejen denne 
gang forbi hos Diana Aarup, der er gift 
med Morten, der ejer Trædballe Skov 
og Have Service i nærheden af Uhrhøj 
ved Vejle.
Diana har været medlem af VIRKSOMME 
kvinder siden 2007, og har nu i to år væ-
ret medlem af bestyrelsen som kasserer. 
”Det er en rigtig god forening at være 
en del af, da der er plads til alle”, udta-
ler Diana. Hun fortæller videre, at hun 
synes, det giver et rigtig godt netværk 
at være medlem af foreningen, og en af 
de ting, som hun finder spændende er, 
når der arrangeres virksomhedsbesøg. 
Der hersker heller ikke nogen tvivl om, 
at Diana også er et godt medlem for 
foreningen, da hun har utrolig mange 
gode ideer til, hvordan vi kan skaffe nye 
medlemmer samt mange gode input til 
arrangementer osv. 

Diana har arbejdet i mange forskellige 
jobs, så som rengøring, tøjbranchen, 
pædagogmedhjælper og i en el-forret-
ning, så hun har derved fået et bredt 
kendskab til mange brancher. 

I dag er hun både udearbejdende løn-
modtager og medarbejdende ægtefæl-
le, så der er nok at se til i hverdagen, men 
som Diana siger, så har hun selv valgt at 
beholde sit job udenfor firmaet, da hun 
syntes, det giver så meget at komme 
ud blandt andre mennesker og opga-
ver. Børnehaven Mariehønen i Jelling 
nyder derfor i 15 timer pr. uge gavn af 
Dianas færdigheder som medhjælper i 
køkkenet, hvor der dagligt laves mad til 
116 børn. Diana fortæller, at hun hører 
så mange gode og sjove ”Guldkorn”, når 
hun hver formiddag færdes blandt bør-
nene. Det er så livsbekræftende.

Når Diana så kommer hjem fra bør-
nehaven, er det firmaet, der har brug 
for arbejdskraften. Her passer hun en 
del af bogholderiet med fakturering, 
registrering af debitorer og kreditorer, 
lønregnskab mv. Der bliver også tid til 
at hjælpe lidt til med at holde rent og 
orden på værkstedet og i ”Grisestien og 
Slyngelstuen”, som er medarbejdernes 
baderum og kantine. Værkstedet lig-
ger ved siden af privatboligen, så det er 
meget praktisk. 

Firmaet startede ægtefællen i 1994. Der 
udføres mange forskellige opgaver med 
anlæg og vedligeholdelse af udendørs 
arealer, såsom flisebelægninger, opfø-
relse af støttemure, plantning af levende 
hegn, græsslåning for firmaer, institutio-
ner, skoler og private. Der udføres også 
vedligeholdelsesopgaver med beskæ-
ring og klipning af træer og buske, der 
fejes og vedligeholdes for virksomheder 
i blandt andet indkørsler, parkerings-
pladser m.v., og når sneen vælter ned, 
kommer de med deres materiel og ryd-
der sneen væk og salter. Desuden er 
man specialister i vildt og naturpleje for 
jægere og lodsejere.

Der er 8-10 ansatte, og det er både an-
lægsgartnere og brolæggere, og firmaet 
har i perioder også elever. 

Vi var med på en rundvisning i værkste-
det, og så her deres nye mekaniske tril-
lebør på larvefødder. Det kræver en stor 
maskinpark, når der udføres så mange 
forskelligartede opgaver, og derfor har 
firmaet lejet plads på en gård, om som-

meren opmagasineres vintergrejet og 
omvendt om vinteren. En stor parke-
ringsplads har jo om sommeren brug 
for en fejekost og græsset en græsslå-
maskine, hvor der om vinteren er brug 
for en sneplov og en saltvogn.

Det er en stor fordel for firmaet, at man 
har mulighed for at tilbyde forskellige 
opgaver, da man så ikke behøver at af-
skedige folk på grund af vejret, når der 
er opgaver både til sommer og vinter.

I de ”første leveår” af firmaet blev ægte-
parrets børn også født, nemlig sønnen 
Tobias der blev født i 1994 og året efter 
fulgte tvillingepigerne Rikke og Stine, så 
der, skulle også lige være tid til barsels-
orlov ind i mellem arbejdet. 

I fritiden har Diana selvfølgelig også 
gang i meget. Både hun og Morten er 
med i festudvalget ved byfesten i Hover, 
der foregår i juni måned. Her står Diana 
for afviklingen af blandt andet børne-
melodi Grand Prixet, der er et meget 
populært indslag under byfesten. 

I klubben, hvor børnene spiller hånd-
bold og fodbold, har Diana også været 
håndboldtræner og siddet i bestyrelsen, 
og der bliver da også tid til at tage på fa-
milieferie på forskellige skisportssteder. 
Det er med Diana, som med mange an-
dre VIRKSOMME kvinder, ”VIRKSOMME” 
er ordet, der går igen både i firmaet, på 
jobbet og i hjemmet.
Redaktionen takker Diana for god mod-
tagelse.

Lone Hans
Redaktionen

Diana arbejder både ”ude og hjemme” ……
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Kombinationsforsikring

Hvornår har du sidst fået et forsikringstjek i din a-kasse?
I de fleste a-kasser kan der tegnes en forsikring mod arbejds-
løshed, hvis du enten ophører med dit arbejde som lønmod-
tager eller med at drive selvstændig virksomhed som hoved-
beskæftigelse.
I DANA har vi siden 70´erne forsikret personer, der driver selv-
stændig virksomhed, som sin hovedbeskæftigelse, i enten 
egen virksomhed eller sammen med ægtefællen.

Et medlem, der driver virksomhed, eller deltager i ægtefælles 
virksomhed som sin hovedbeskæftigelse, kan kun opfylde 
betingelserne for at få ydelse fra a-kassen, hvis der arbejdes i 
væsentligt omfang i virksomheden. 
Ved væsentligt omfang forstås, at beskæftigelsen i den selv-
stændige virksomhed har haft et omfang, der kan sidestilles 
med lønarbejde i over 30 timer pr. uge.
Videre skal medlemmet have arbejdet i væsentligt omfang 
i mindst 52 uger inden for de seneste 3 år for at få enten 
dagpenge eller efterløn fra a-kassen. Dette kaldes beskæfti-
gelseskravet.
Herudover er det også en betingelse for at få ydelse fra a-
kassen, at en medarbejdende ægtefælle opfylder en af de ved 
lov fastsatte bestemmelser om at udtræde af en virksomhed, 
der videreføres af ægtefællen, eller hvis virksomheden ophører 
endeligt og afvikles.
  
I DANA har vi også en forsikringsordning, der kaldes en kom-
binationsforsikring. 

Ordningen giver mulighed for at blive forsikret på baggrund 
af lønarbejde og samtidig drift af selvstændig virksomhed. 
Dermed kan du få beregnet en dagpengesats på grundlag 
af indtægten fra både dit lønarbejde og din selvstændige 
virksomhed. 

Videre kan du som kombinationsforsikret få dagpenge ved 
fuld ledighed. Du har også mulighed for at få udbetalt sup-
plerende dagpenge, hvis du bliver ledig fra lønarbejdet, og 
din selvstændige virksomhed fortsætter. 
På samme måde kan du få udbetalt supplerende dagpenge, 
hvis du bliver ledig fra den selvstændige virksomhed, men 
lønarbejdet fortsætter.

Betingelserne for at blive kombinationsforsikret er, at du skal 
drive selvstændig virksomhed i et omfang på mellem 15 og 
30 timer om ugen og samtidig have lønarbejde højst 30 timer 
pr. uge. 
Det er en fordel, at du arbejder mindst 15½ time pr. uge som 
lønmodtager. Det skyldes, at dit arbejde som selvstændig 
medregnes med 15 timer pr. uge, også selvom du f.eks. arbej-
der 20 timer pr. uge. 

Derfor er det meget vigtigt, at du arbejder over 15 timer pr. uge 
som lønmodtager, idet der kun må medtages ovennævnte 15 
arbejdstimer pr. uge i den selvstændige virksomhed.
I modsat fald kan du risikere at stå i en situation, hvor du ikke 

kan opfylde beskæftigelseskravet for fuldtidsforsikrede (over 
30 arbejdstimer pr. uge).
Det kan bl.a. betyde, at din dagpengesats kan blive meget lav, 
eller du ikke kan få dapgenge. 

Videre er det kun i de uger, hvor du samtidig har haft lønar-
bejde, at arbejdstimer ved drift af selvstændig virksomhed, 
kan medtages i opgørelsen af beskæftigelseskravet.

Hvis der sker det, at du ophører endeligt med at drive den 
selvstændige virksomhed, og lønarbejdet fortsætter kan du 
få supplerende dagpenge.
Det betyder blandt andet: 
•	 At	der	sker	fradrag	for	dit	fortsattelønarbejde,	og
•	 At	din	ret	til	dagpenge	som	ugangspunkt	er	begrænset	til
      30 uger inden for en periode på 104 uger.

Der er nogle særlige regler, der skal være opfyldt, hvis du 
udtræder af en virksomhed, som din ægtefælle eller dine 
medejere kører videre. 
Vi anbefaler derfor, at du søger råd og vejledning herom i din 
a-kasse. 
Bliver du i stedet ledig fra dit lønarbejde, og fortsætter med at 
drive den selvstændige virksomhed på nedsat tid, 
kan du få supplerende dagpenge efter de regler, der gælder 
for selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse.

 Det betyder blandt andet:
•	 At	der	sker	fradrag	for	den	tid,	du	bruger	på	at	arbejde	i	
 din selvstændige virksomhed (dog mindst 15 timer om   
 ugen)
•	 Din	ret	til	dagpenge	er	begrænset	i	en	periode	på	78	uger.

Videre er det en betingelse, at dit arbejde med virksomheden 
altid kan udføres uden for normal arbejdstid, og du i øvrigt 
er tilmeldt på Jobcenteret og står til rådighed for lønarbejde 
på fuldtid. 

Hos DANÁ s medlemmer er ovennævnte et af de helt store 
plusser, at virksomheden ikke skal ophøre helt, men den fort-
sat kan drives på nedsat tid, selvom der udbetales dagpenge.
Hvis du bliver ledig fra både lønarbejde og den selvstændige 
virksomhed, kan du få dagpenge som andre ledige, der er 
fuldtidsforsikrede.
Det er ikke alle a-kasser, der tilbyder kombinationsforsikringen, 
men er du interesseret i at vide mere, er du velkommen til at 
kontakte DANA.

  Se også  DANA’s annonce på side 3 
  - Redaktøren

   Kate Høgsberg  
   A-kassekonsulent
   DANA.

Birgit Lorenzen fortæller 
om efterløn
Først et ”surt opstød”
Følgende ”lille historie” starter tilbage i 2003, hvor jeg efter 
at have været ansat på fuld tid i vores firma og dermed også 
fuldtidsforsikret ved ASE, får tilbudt et deltidsjob i en for-
retning med et fast timeantal og ansættelseskontrakt på 15 
timer. Dette takker jeg ”Ja” til og kombinerer så dette med 
mit arbejde i egen virksomhed. Dette  meddeler  jeg til ASE, 
som så anbefaler mig at blive kombinationsforsikret, da jeg 
med ovennævnte opfylder betingelserne og dermed sikrer 
mig med evt. dagpenge ved opsigelse i lønmodtagerjobbet. 

Så vidt så godt indtil 2007, hvor jeg desværre bliver sagt op i 
det nye job. Jeg henvender mig selvfølgelig til ASE, udfylder 
en masse papirer og deltager i møder osv. Mod forventning får 
jeg aldrig nogen dagpenge, da jeg har sat x i et felt, hvor jeg 
oplyser, at jeg ikke står til rådighed i 37 timer, da jeg jo stadig 
udfører mit arbejde på hjemmefronten. Til stor frustration får 
jeg oplyst, at mit arbejde i selvstændig virksomhed bliver be-
tragtet som bibeskæftigelse. Jeg klager over afgørelsen……….
men ”taber” sagen.

Herefter beder jeg så ASE om at blive alm. fuldtidsforsikret 
igen, da jeg ikke kan se, hvad nytte kombinationsforsikringen 
er til, selv om jeg ønsker at få et nyt lønmodtagerjob igen. 

Svaret fra ASE er, at de bestemt anbefaler at fortsætte i denne 
type forsikring. Forklaringen lyder således………..bliv hvor du 
er, fordi du så har muligheden for at gå på efterløn ved 60 år, 
selvom din mand fortsætter med firmaet. Det gør jeg så. Pris-
mæssigt er der ingen forskel på de to forsikringer.

Så det gode
Jeg får heldigvis et nyt job meget hurtigt, og alt er godt. På 
dette tidspunkt er jeg 57 år og har på ingen måde tænkt på 
efterløn. Jeg arbejder nu 20 timer ugentligt som lønmodtager 
i en butik samt stadig herhjemme. 
Tiden går, og pludselig er jeg 59 år, og tanken om lidt mere 
frihed begynder at trække i mig.

Jeg henvender mig igen til ASE, og spørger om ovennævnte 
virkelig er rigtigt, og svaret er ”Ja”. Jeg kan gå på efterløn fra 
mit lønmodtagerjob, men fortsætte med at arbejde i eget 
firma. Jeg har meget svært ved at tro på det og ringer fak-
tisk mange gange, men svaret er hver gang det samme. På 
grund af min kombinationsforsikring, som jeg har haft i 7 år 
og opfylder alle betingelserne, har jeg muligheden for at få 
fleksibel efterløn.

Det ender med, da jeg fylder 60 år, at jeg siger mit butiks job 
op…………og ” trykker tommelfingre”. Jeg beder  om efter-
løn og udfylder selvfølgelig mange papirer og ”Ja”, jeg får nu 
efterløn beregnet ud fra, at jeg arbejder 16,5 timer om ugen 
herhjemme. Det hele blev ordnet på meget kort tid (ca. 3 
uger), og jeg kan kun rose og takke ASE, som har vejledt og 
hjulpet mig meget i anden omgang.

Kan jeg være til hjælp for andre VIRKSOMME kvinder, så er du 
velkommen til at ringe til mig på 74 54 34 01.

Venlig hilsen
Birgit Lorenzen
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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?

   Birgit Lorenzen
   VIRKSOMME kvinder
   Sønderjylland
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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!

50 års jubilæum 1961 - 2011

A D V O K A T E N
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   Bjarne Højrup Nielsen
   Salgs- og pensionschef
   Pension For Selvstændige

Har du styr på din
pensionsordning?
Hvordan er du sikret økonomisk, hvis helbredet svigter, eller hvis 
du mister din bedre halvdel?  Det er noget, man helst ikke vil 
tænke på, men det er yderst relevant at forholde sig til det, for 
faktum er, at mange af os kommer til at stå i den situation.
Som det naturligste i verden forsikrer man sin bil, sit hus og sit 
indbo, men en markedsundersøgelse PFS har lavet i 2010 viser, 
at alt for mange slet ikke har en pensionsordning, der sikrer disse 
situationer økonomisk – eller for den sags skyld en pensionsord-
ning, der sikrer en økonomisk tryg alderdom.  

Ægtefælle til virksomhedsejere er typisk dårligere forsikret 
og har mindre pensionsopsparing end ejeren
Og det er værre, når man er kvinde: Mange af kvinderne på ar-
bejdsmarkedet har i dag en fornuftig pensionsordning.  Det er 
ikke helt det samme for kvinder, der er gift med en mand, der er 
selvstændig. Her er der en tendens til, at pensionsopsparingen er 
betydelig mindre end for kvinder i gennemsnit. Det kan skyldes, 
at parrets økonomi er tæt bundet op på virksomheden, og det 
er derfor naturligt, at det er manden som ejer, der har oprettet 
en pensionsordning, som skal være dækkende for begge parter. 
I de tilfælde er kvinden yderligere dårligt stillet, for der er som 
regel også en række forsikringsdækninger tilknyttet pensions-
ordningen, og dem får kvinden ingen glæde af, bortset fra livs-
forsikringen selvfølgelig.     

Husk at oprette din pensionsopsparing og dine forsikringer 
medens tid er 
Disse forsikringsdækninger bliver ofte dyrere at oprette, jo ældre 
man bliver, og i visse tilfælde kan det være umuligt at få en for-
sikringsdækning, hvis helbredet er blevet for dårligt. Som kvinde 
er det derfor vigtigt, at også du får oprettet en pensionsordning i 
god tid, så du fra start får tilknyttet en række forsikringsdækninger 
– som f.eks. en månedlig udbetaling, hvis du mister erhvervsev-
nen, en sundhedssikring der sikrer dig adgang til privathospital, 
hvis du får behov for at blive undersøgt og/ eller behandlet samt 
betaling for kiropraktorbehandlinger, en skattefri udbetaling, hvis 
du måtte få konstateret en kritisk sygdom osv.

Hvad hvis du bliver skilt
Mange kvinder tænker: ”Jeg behøver ikke nogen pensionsord-
ning eller forsikringsdækning, for min mands virksomhed sikrer 
vores økonomi fuldt ud”. Men tænk over, at hvert år bliver 30.000 
danskere skilt.

Med en skilsmisse kan du risikere, at dit økonomiske grundlag 
skrider. En stor del af et ægtepars samlede formue ligger i dag i 
pensionsopsparinger, og her er det som allerede nævnt kvinden, 
der har bidraget med mindst. I gennemsnit indbetaler kvinder 
ca. 38.000 kroner om året, mens det for mænds vedkommende 
er  55.000 kroner om året. Det bliver over årene til en betydelig 
forskel i den samlede opsparing. 

Og bliver du skilt, så skal du som kvinde ikke forvente at få halv-

delen af pensionsopsparingen med dig. Som reglerne er i dag, 
er pensionsopsparingen som udgangspunkt personlig – men 
det ved halvdelen af danskerne altså ikke! Hvis du vil sikre dig 
økonomisk, så er I nødt til at få lavet en aftale – en såkaldt ægte-
pagt – hvor det indføres, at pensionsopsparingen deles ligeligt 
ved skilsmisse.  

Hvorfor ikke tage action nu?
Som bedre halvdel til en virksomhedsejer kan du med fordel op-
rette en Velfærdspakke i Pension For Selvstændige. Pension For 
Selvstændige er oprettet af en række arbejdsgiverorganisationer 
og alt overskud bliver brugt til at holde næste års præmie nede 
og/eller indsættes på din pensionsopsparing.  Velfærdspakken 
sikrer dig op til 80% af din normale gage, hvis du mister din er-
hvervsevne, sikrer en engangssum, hvis du får en kritisk sygdom 
eller bliver invalid og sikrer dem derhjemme økonomisk, hvis du 
skulle falde bort. Og frem for alt får du en pensionsordning, som 
tilhører dig. Læs om betingelserne på www.pfs.dk

Tag derefter din bedre halvdel under armen, mens alt er fryd 
og gammen, og besøg jeres advokat, der er behjælpelig med 
oprettelse af ægtepagten. Ægtepagten, der skal være skriftlig, 
skal samtidig tinglyses.
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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 
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 højsædet: 
”Vi lever af tilfredse kunder,” fastslår hun. 
 
Stor fleksibil itet 
Lønindberetningen foregår via internettet og kan foretages på alle tider af døgnet. 
Stor fleksibilitet kendertegner i det hele taget systemet, der bl.a. giver adgang 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 mellemstore 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. 
 
 

Nem lønbehandling 
med høj personlig service

”Jeg skiftede til ProLøn, efter at vi i en Erfa-gruppe her i Sønderjylland havde 
besøg af Susanne Lauritzen, og det har jeg ikke fortrudt. Har jeg problemer, eller 
er jeg i tvivl om noget, så ringer jeg til ProLøn. Det hører til sjældenhederne, at 
jeg ikke kan træffe den rigtige person, og hvis uheldet er ude, er jeg altid sikker 
på, at ProLøn ringer hurtigt tilbage.”
Redaktøren

Man skal huske at se sig både til højre og venstre, inden 
man går over. Men det kan være svært at nå, når man har 
travlt. Martinsen hjælper dig med regnskaber, rådgivning 
og budgetter.  

Martinsen er medlem af det landsdækkende samarbejde 
Revisorgruppen Danmark samt IGAF International Group of 
Accounting Firms.  

www.martinsen.dk

Vi følger dit regnskab sikkert på vej

Indmeldelse i VIRKSOMME kvinder
UDFYLD VENLIGST MED BLOKBOGSTAVER   ·   * = SKAL UDFYLDES

Navn: *

CVR nr.:  *

Firmanavn:  *

Firmaadresse:  *

Postnr./By:  *

Firma tlf.:  *

Fax:

Mail:  *

Branche:  *

Evt. brancheorg.:  *

Privatadresse:

Postnr./By:

Privat tlf.:

Fødselsdag/År:  *

Hvor har du hørt om os:  *

Underskrift:  *

Sendes til: VIRKSOMME kvinder · Att.: Ann Harkjær Frederiksen
Sødingevej 5, 5750 Ringe · Fax: 62 62 16 06  ·  E-mail: ann@virksommekvinder.dk
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1974, hvor der kun var nogle få ansatte og frem til i dag, hvor 
de er 22 ansatte. De havde på et tidspunkt været oppe på over 
30 ansatte, men finanskrisen har også her sat sine spor. Og han 
fortalte, hvordan de undervejs havde opkøbt flere små arkitekt-
firmaer og havde haft domiciler flere forskellige steder. I dag har 
de kun et kontor, som ligger i Svendborg. 
Vi fik indsigt i mange af de store projekter, som firmaet i tidens 
løb har været involveret i og indsigt i hvilke større projekter, de 
har på banen i øjeblikket.Vi havde aftalt et besøg på 1 time, men 
det var så spændende, at vi næsten ikke kunne stoppe.
Anne Stevnhoved

Generalforsamling torsdag, den 10. marts på Morudgaard.
16 medlemmer var mødt. Formanden bød velkommen og Dor-
the Mehlbye blev valgt til dirigent.
Formanden aflagde beretning for 2010.
Kassereren aflagde regnskab for 2010, som godkendtes.
Soya Nielsen afgik som formand og Lenna Nielsen blev valgt 
som ny formand.
Sickan Rydahl Kaad udtrådte af bestyrelsen og Soya Nielsen 
blev valgt.
Ny revisor blev Anette Thrane.
Under eventuelt blev mange emner debatteret, og der fremkom 
mange gode ideer til kommende arrangementer.
Generalforsamlingen forløb i god ro og orden.
Soya Nielsen

Herning og Omegn
Vores festudvalg inviterede til ”Nytårstaffel” i januar. Vi mødtes 
i et bowlingcenter, hvor vi blev delt op i hold. Flere af os havde 
aldrig prøvet at bowle før, så der blev kæmpet og hujet.
Derefter blev der serveret en dejlig buffet og under spisningen 
kom et par tryllekunstnere og underholdt. En rigtig dejlig ryste 
sammen aften.

I februar skulle vi motionere, og lære lidt om hvad yoga er. Elin 
Döfler, som ejer et dejligt yoga center gør, meget indenfor ”Ly-
engar yoga”, som er en aktiv træningsform. Det fik vi rigtigt at 
mærke.I denne form for yoga bruges der også forskellige redska-
ber til at hjælpe os i udstrækningerne. Virkelig godt for os med 
alt det stillesiddende arbejde. Yoga kan i øvrigt bruges til sclerose 
patienter, så de kan få en bedre tilværelse.
Elin Døfler og hendes mand Kristian driver sammen et landba-
geri, hvor vi fik forklaret, hvordan bageren arbejder i dag. Ikke 
noget med op kl. 02 om natten. Det er blevet elektronisk. Mel er 
heller ikke bare mel, der findes så mange sorter, men uden den 
hvide kendte hvedemel går det ikke. Vi fik serveret dejlige tærter 
og kaffe, og naturligvis fik vi købt brød med hjem.
En rigtig god måde at lære hinanden endnu bedre at kende.

Den 10. marts holdt vi lokalgeneralforsamling. Vi valgte at spise 
først og derefter at holde mødet.
Vi var 23 deltagere med godt humør og positiv indstilling til for-
eningens virke. Det blev til 24 emner for den nye sæson, som skal 
undersøges nærmere og vælges. Bestyrelsen blev genvalgt, og 
3 nye kom ind i festudvalget. Wenche fortalte om Landsmødet i 
oktober i Herning og håber på rigtig stor opbakning.
I Herning har vi god opbakning til vores møder, og vi kan nu se 
frem til et spændende efterår med fælles møder. 
Helle Kaas

Nordsjælland
I oktober 2010 havde vi et cafèmøde i Frederikssund, hvor for-
målet var at starte noget op for vore passive medlemmer, som 
ikke lige var af faglig karakter. Ideen blev positivt modtaget og 
Birgit Stenbæk og Lene Kolby påtog sig hvervet som arrangører 
og påpegede samtidig, at de meget gerne modtager forslag til 
kommende arrangementer, hvis der er nogen, der har en god ide.

Den 30. marts blev der så lagt ud med et festligt eftermiddags-
arrangement i DR`s imponerende koncertsal: ”Så syng da Dan-

LOKALSTOF
Fyn
Torsdag den 17.2.2011 mødte 24 
forventningsfulde VIRKSOMME 
kvinder op hos ”Konnerup & Co” 
i Vester Åby imellem Faaborg og 
Svendborg. 
Vi blev budt velkommen med et 
glas rabarber-limonade og under-
vejs i foredraget, blev der serveret 
de lækreste chokolader og flødeboller med alle mulige smags-
varianter. Vi var rundt på virksomheden og se, hvordan det hele 
foregik og fik fornemmelse af, hvor mange gange hvert enkelt 
stykke chokolade var i hænder, inden det var klart til salg.
Firmaet anvender kun de bedste råvarer og bruger megen tid 
på at finde disse. De bruger også megen tid på smagssammen-
sætninger og har hele tiden nogle nye og spændende smags-
sammenhænge på banen.
”Konnerup og Co” er et mindre chokolatier, startet af Henrik Kon-
nerup i 2003, hvor han begyndte en lille produktion hjemme i 
hans eget baghusi forbindelse med, at han skulle deltage i en 
konkurrence. Han havde fået indkøbt 50 kg chokolade for meget, 
og hans gode ven i Odense tilbød at sælge hans overskydende 
produktion. Det førte meget mere med sig, og lokalerne blev 
hurtigt for trange, da der efterhånden var brug for 2 ansatte.
Den lokale kro havde stået tom i mange år og var et nærliggende 
valg i forbindelse med at flytte produktionen.
Arkitekt Sharon Fischer fra Odense blev udvalgt til at hjælpe med 
renovering og indretning af ejendommen, samt med tilretning 
af firmaets logo. Et samarbejde der stadig kører tæt.
Huset er malet ”chokolade brunt” med hvide vinduer og døre 
samt hvide gesimser. Hvilken farve skal en chokoladefabrik el-
lers have?
Henrik Konnerup er uddannet konditor og dessertkok og har haft 
mange spændende jobs forskellige steder i udlandet, inden han 
valgte at bosætte sig i Danmark. At valget lige faldt på Vester 
Åby på Sydfyn var en tilfældighed. Det sidste sted han var ansat, 
inden ”Konnerup og Co” blev til fuldtidsjob, var på Steensgårds 
Herregårdspension i nærheden af Faaborg.
Vester Åby er en lille landsby, der foruden den lokale brugs, kun 
tæller et par enkelte  mindre erhvervsvirksomheder og nogle få 
landbrug. Den tidligere gamle forfaldne kro lyser nu i den grad 
op, så det er en ren fornøjelse. 
Virksomheden tæller til hverdag 8 fuldtidsansatte, og i spidsbe-
lastningsperioderne er de op til 14 ansatte, som ofte må udvide 
den daglige arbejdstid.
Det er Henrik Konnerups mål, at når hele konceptet kører på 
skinner, vil han åbne forretninger rundt om i landet efter nøjag-
tig samme koncept.  Så er det blot at trække skabelonen op af 
skuffen og sætte det i værk. Alt er gennemtænkt og afprøvet til 
mindste detalje.
Efter foredrag og rundvisning var der selvfølgelig rig mulighed 
for at handle, hvilket alle benyttede sig flittigt af.
Aftenen sluttede med et lækkert traktement på den gamle idyl-
liske Vester Skerninge Kro, hvor stemningen var helt i top, og per-
sonalet kunne næsten ikke få ro til at fortælle, hvad vi skulle spise.

Torsdag den 7. april 2011 var VIRKSOMME kvinder Fyn inviteret til 
at besøge C & W Arkitekterne i Svendborg. Besøget var iværksat 
af Grete Vollemann, som kender Christian Thuesen, der er ansat 
som arkitekt i firmaet.
Vi blev modtaget af Christian Thuesen og en af firmaets 4 inde-
havere Michael Pedersen. Firmaet har til huse på øverste etage 
af en gammel lagerhal, der på smukkeste vis er bygget om til 
kontorhus og beliggende så tæt på Svendborg Sund, som over-
hovedet er muligt. Samme bygning huser blandt andet også en 
afdeling af Forskerparken.
Michael Pedersen fortalte om firmaets historie fra opstarten i 

mark” med DR Pigekoret under ledelse af Michael Bojesen og 
Søs Fenger som solist!
Det var en oplevelse bare at være i denne dejlige koncertsal, des-
uden var dagens program skruet således sammen, at publikum 
også skulle røre stemmerne, så alle kunne gå hjem og fortælle, 
at de havde optrådt sammen med Søs Fenger!
En dejlig onsdag eftermiddag som blev afsluttet på en restaurant 
i nærheden, hvor vi fik stillet sulten og vendt verdenssituationen.
Merethe Nielsen

Nordvestjylland
Vi havde en spændende gene-
ralforsamling i Nordvestjylland. 
Formanden skulle udskiftes efter 
12 år på stolen, selvfølgelig var der 
en stor efterspørgsel på at få den 
stilling. Vi ved jo, at det er et job 
som giver førstehåndsindsigt til al-
le tingene, som sker i foreningen.
Nå nej, sådan er det jo ikke i dag. 
Alle har så “travlt”, at det ikke er til 
at få tid til. Men jeg blev “væltet” 
eller rettere jeg gik jo af fri vilje – det er dog rigtigere at sige, at 
jeg ville stoppe, og der er heldigvis en anden til at tage over. Det 
er Lisette Pedersen og til det vil jeg gerne sige ”Tak”.
Det jeg vil fortælle er, at vi var mødt 12 ud af 19 op til lokalge-
neralforsamlingen, altså over 50% af medlemmerne, hvilket jeg 
virkelig syntes var flot og dejligt. Vi havde en rigtig god aften, 
hvor vi spiste før generalforsamlingen. 
Vi fik også hædret vores hjælpere fra golfdagen med hver en 
buket. 
Lidt fra hverdagen i det nordvestjyske. 
Eks. formand Gerda Slot Andersen

Sydvestjylland
FiberVisions i Varde
I februar var vi på virksomhedsbesøg på FiberVisions, hvor vi 
blev vist rundt, og fik fortalt om virksomhedens daglige drift. 
Fibrene, som bliver fremstillet her, bliver brugt i overraskende 
mange af vore daglige forbrugsvarer. Vi havde nok forestillet 
os, at vi kunne se bleer og hygiejnebind som slutresultat, men 
det var ikke tilfældet. 
FiberVisions har fem produktionssteder rundt i verden og er 
førende indenfor udvikling, fremstilling og markedsføring af 
Polyolefin korte fibre til nonwoven applikationer. Man er leve-
randør til brancher indenfor hygiejne, tekstiler, biler og byggeri.
Deres vision og strategi er bl.a. at forsyne kunderne, i sidste ende 
os forbrugere, med de produkter vi har brug for, der hvor vi har 
brug for dem.
FiberVisions vil levere produkter af høj kvalitet og super service 
til kunder i hele verden.

De satser også på bæredygtig produktion, så virksomheden er 
et sikkert sted at arbejde, og produktionsstedet en god nabo i 
det omgivende samfund.
Fibrene har mange egenskaber, der bidrager til bæredygtig 
udnyttelse. De er meget holdbare, så de ikke skal udskiftes så 
ofte. De er f.eks. nemme at rengøre uden kemi og har en høj 
brændværdi, så de kan skaffes væk, når den tid kommer, uden 
CO2 og giftige dampe.
Denne aften spiste vi på Big World, Otto Frellos Plads i Varde.

International kvindedag 2011
Endnu engang mødtes 15 af Esbjergs Kvindeklubber. Esbjerg 
Soroptimistklub, som fejrer sin 60 års fødselsdag i 2011 mar-
kerede, at klubben arbejder for kvinders status, blandt andet i 
bekæmpelsen af alle former for vold imod kvinder, her iblandt 
handel med kvinder. Journalist og forfatter Jens Høvsgaard, som 
er en af de mest aktive modstandere af Trafficking, altså handel 
med kvinder holdt et interessant foredrag.
Ifølge FN bliver ca. en halv million kvinder og børn importeret til 
EU årligt. Mange af de udenlandske prostituerede kvinder her i 
Danmark er lokket hertil med løfter om rigtig arbejde, som f.eks. 
servitrice og frisør.
Desværre er konklusionen efter denne aften, at man ikke kan 
udrydde kvindehandel, men heldigvis er der mange, som gør en 
god indsats for at hjælpe pigerne, og finde frem til alfonserne, 
så de kan få deres straf.

Lokalgeneralforsamling
Den 15. marts havde vi lokalgeneralforsamling og kunne glædes 
over, at alle i bestyrelsen modtog genvalg. Der var et pænt frem-
møde, og vores formand aflagde beretning om, hvad der var 
sket i årets løb, og hvad der var af fremtidsplaner. Vi skal huske, 
at der er hjælp at hente på VIRKSOMME kvinders hjemmeside 
vedrørende love og paragraffer, hvis vi har brug for det i vores 
virksomhed, og i foreningens blad er der belyst aktuelle emner. 
Anna Birthe Pedersen

Sønderjylland
Excel kursus
Efter en veloverstået juleferie, mødte 12 friske mænd og kvin-
der i januar måned op på Haderslev Handelsskole, hvor Excel 
regneark var på dagsordenen. Kurset blev afviklet som et AMU 
kursus over to aftener, hvilket var en rigtig god oplevelse. I løbet 
af begge aftener kom der mange smil frem på læberne, når vi 
hver især opdagede, hvor nemt mange opgaver kan løses i Ex-
cel, opgaver som vi før har brugt rigtig lang tid på. Selv har jeg 
fået rigtig meget ud af kurset og bruger min nye viden næsten 
dagligt i forbindelse med mit arbejde, og derfor kan jeg stærkt 
anbefale andre at tage på kursus i excel.
Forårshilsner fra Lene D. Nielsen

Bornholm 
Lone Krogh Hansen 05-09 60 år

Herning og Omegn
Inger Marie Elmholt 04-07 50 år
   
Horsens og Omegn 
Erna Berg 28-07 80 år

Nordjylland
Mona Kristensen 26-07 60 år
   

Nordsjælland 
Ethel Fendt Hansen 19-06 70 år
   
Sydvestjylland
Stella Erhardsen 20-08 80 år
   
Søhøjlandet
Pia Asbjørn Andersen 21-06 50 år
   
Sønderjylland
Lone Birgitte Hans 14-06 50 år
Tove Andersen 03-07 60 år 

Vejle og Opland
Diana Aarup 30-07 40 år
Vibeke Christensen 13-09 50 år
   
Vestsjælland 
Benedikte Clausen 30-08 60 år

Vi siger tillykke til
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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 stafettenvidere til...

fyn
Kirsten Drejer Nielsen 19-02 60 år

herning og Omegn  Wenche Fløe 05-04 50 år   
København og OmegnBente 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 årBente 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.

   

Ønskes mærkedage ikke offentliggjort 
– kontakt redaktøren skriftligt på mail, 

fax eller i brev. 
Bed om kvittering for modtagelse.
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Landsseminar 
blev afholdt i Horsens den 25. og 26 marts. Underviseren Finn 
Lassen er vant til at undervise voksne i både coaching, kom-
munikation, forandringsledelse m.m., så det var en meget 
koncentreret undervisning. Der var også gruppearbejde, hvor 
vi kunne dele vore erfaringer fra dagligdagen.

En af de første opgaver i gruppen var, at vi skulle fortælle om 
en af vore bedste oplevelser, hvad forandring angår. Hvad 
det havde betydet for os personligt, så vi kom også tæt ind 
på hinanden i grupperne. Vi var nød til at åbne op for, hvad vi 
følte og tænkte i situationerne.

Vi hørte om forandringsmodellen ”STOP”, kraftanalyse, 
”SMART” (Specifikt, Målbart, Aktivitetsbestemt, Realistisk, 
Tidsbestemt), om ”Kotter’s kommunikation”. Finn understre-
gede flere gange at kommunikation er et meget vigtigt red-
skab, samtidig med at det er meget svært at kommunikere.
Ved kommunikation er kropssprog også meget vigtig.

Hvis vi ikke sætter os nogen mål, så er det de andre, der be-
stemmer, vi følger bare med. Derfor sæt dig nogle mål, og det 
er dig der styrer/bestemmer.

Det var to gode dage, og jeg er glad for, at jeg havde mulig-
hed for at deltage. 

Redaktøren

VÆRD AT VIDE
Nyt anciennitetskrav for pension
1. marts 2011 træder en ny bestemmelse om pension i kraft i 
mange overenskomster. Efter denne dato er anciennitetskravet 
nedsat fra typisk 9 til 2 måneder. Det gælder f.eks. medarbej-
dere under Industriens Overenskomst og Industriens Funk-
tionæroverenskomst. Tjek selv om dette også gælder for den 
overenskomst, du bruger.

NemRefusion bliver obligatorisk
Fra 1. september 2011 er det obligatorisk for virksomheder at 
bruge Nem-Refusion. Der kan således ikke længere indberet-
tes med papir-blanketter.

Arbejdsgiver må godt teste for narko
En arbejdsgiver må godt teste en medarbejder for narkotika-
indtag, hvis arbejdsgiveren har en konkret og aktuel mistanke 
om stofmisbrug. Det har Arbejdsretten slået fast i en ny dom.

Ferieloven – nye regler
Folketinget har vedtaget en række nye ændringer til Ferielo-
ven. Det gælder blandt andet nye regler omkring afholdelse 
af ferie i fritstillingsperioder, ændrede regler om overførsel af 
ferie for overenskomstdækkede medarbejdere m.v. De nye 
regler træder i kraft pr. 1. maj 2011.

VEU-godtgørelse
Det er vigtigt, at virksomheden inden 1. juli 2011 får bestilt en 
digital signatur for at modtage VEU-godtgørelse. Har man ikke 
en digital signatur og kan søge om godtgørelsen med denne, 
vil ”prisen” på et AMU-kursus stige med godt 300%. 

Arbejdsmiljøstrategi
I marts vedtog et flertal i Folketinget strategien frem til 2020 
om arbejdsmiljøindsatsen i Danmark. Virksomheder med risiko 
for problemer med arbejdsmiljøet vil fremover have Arbejds-
tilsynet opmærksomhed. Indsatsen om psykisk arbjedsmiljø, 
arbejdsulykker samt muskel- og skeletbesvær prioriteres. 

Ændret momsfradrag ved hotelovernatninger
Er fakturaen specificeret, vil gæsten kunne foretage momsfa-
drag med 50% af momsen af prisen på overnatningen 25% af 
momsen af prisen på bespisningen
Fakturaen skal være opdelt, for at man kan trække momsen 
fra.  SKAT har nu præciserer dette. 
Overordnet er konklusionen i styresignalet, at købes en samlet 
pakke – eksempelvis i form af en overnatning med morgen-
mad eller en kursuspakke, der inkluderer lokaler og bespisning 
af kursister – så skal hotellets eller kursusstedets faktura være 
specificeret på de enkelte hovedydelser. 
Hvis fakturaen dækker forskellige hovedydelser med forskellig 
momsfradragsret under ét samlet beløb, er der efter SKAT’s 
opfattelse ikke momsfradrag for noget. Heller ikke med blot 
den laveste momsfradragsret.
Hvis hotellet reklamerer med ”gratis morgenmad” – og hotel-
let mv. i øvrigt ikke giver prisnedslag, hvis morgenmaden fra-
vælges, vil morgenmaden kunne faktureres til en pris på 0 kr. 
Fradraget vil være halvdelen af momsen af den samlede reg-
ning – idet der alene er sket betaling for overnatningen. Det er 
vigtigt at sikre sig, at hotellet har en særskilt pris på bespisning 
og overnatning på fakturaen – hvor morgenmaden er 0 kr. 
Læs mere på www.skat.dk
Lone Hans og Redaktøren
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HB-møde resumé
Hovedbestyrelsesmøde
Jeg kunne desværre ikke selv deltage til 
hovedbestyrelsesmødet i februar 2011, 
men giver hermed nogle fakta derfra, 
der er taget ud fra tilsendte referat.

Hjemmeside
HB gav landsledelsen opbakning til at 
give hjemmesiden høj prioritet.

Bladet 
Når lokalafdelingerne annoncerer arran-
gementer, hvor indbetalingerne sker til 
foreningen, vil der ikke opkræves penge 
for annoncerne. 
Birgitte Viereck blev genvalgt til redaktør 
for endnu et år.

Landsseminar
Kursusleder Elisabeth Weber vil gerne 
have medlemmerne til at oplyse deres 
ønsker til kommende seminarer. Sidste 
seminar i Horsens, var de tilstedevæ-
rende enige om, at Elisabeth skulle fort-
sætte med, da det var et meget fagligt 
seminar.
Næste års Landskursus/seminar bliver 
en tur til Berlin.
Turen til Polen foregår fra den 15.-18. 

september 2011. Firmabesøg vil gå til 
NIVEA fabrikken v/Posnan.
 
Samarbejde med Pension For Selv-
stændige
Medlemshvervning, der arbejdes med et 
arrangement med en kendt foredrags-
holder, det kan evt. komme til at foregå 
i trekantsområdet.

Landskonferencen i Herning
den 28.-29. oktober 2011
En af foredragsholderne er Christina 
Helmbo fra firmaet Christina Watches.
Det er Christina Helmbo, der er med til 
at sponsere cykelrytteren Michael Ras-
mussen.

Jubilæum 2013
Ideer fra medlemmer til jubilæet modta-
ges gerne. Se redaktørens kommentarer 
på side 2.

Regnskab
Dorthe Mehlbye gav en kort redegør-
else. Ca. 425 aktive medlemmer skal der 
være, for at vi økonomisk kan bibeholde 
det nuværende aktivitetsniveau. 

Landsgeneralforsamling
Næstformand Bente Svendsen er villig 
til genvalg.
Landskasserer Dorthe Mehlby er villig 
til genvalg.

Formanden Ann H. Frederiksen opfor-
drer medlemmerne til at finde en næst-
formand, der på et tidspunkt er villig til 
at overtage formandsposten.

Landsledelsen vil foreslå at kontingentet 
bliver indeksreguleret hvert år i 1.kvt.
Suppleant Brigitte Malle, Sønderjylland 
fratrådte Landsledelsen.
Dorthe Hansen, Sydsjælland overtog 
posten.   
Inge Andersen blev genvalgt.

Til Lovgivningsudvalget søges flere per-
soner, da Vibeke Broman p.t. er den ene-
ste i dette udvalg.

Christiansborgmøde
Sæt X i kalenderen torsdag den 17. 
november 2011.

Redaktøren

Sæt dagen af til Network011 i Odense.
 
For kun 390,- kr. + moms har du mulig-
hed for at høre 3 foredragsholdere og et 
Stand-Up show:
Jens Moberg, der blandt andet var en 
del af den eksklusive inderkreds i Micro-
softs topledelse med Bill Gates i spidsen, 
og i dag står i spidsen for Better Place 
Denmark – et firma med en visionær 
tankegang….
Stine Bosse, der i syv år var Trygs kon-
cernchef og altid har deltaget i sam-
fundsmæssige debatter, og i dag står 
ved en skillevej....

I skrivende stund arbejdes der på, at få 
en tredje foredragsholder.
Hvem har kommet MOMS i min kaffe? 
Stand-Up show om…økonomi v/An-
dreas Stahlberg!

Desuden er der 12 workshops, Meeting 
Point, Linked In – alt dette kan du læse 
om på hjemmesiden network011.dk 

Du har mulighed for en god og oplevel-
sesrig dag, og desuden er det inkl. morgen 
buffet, stor frokost samt kaffe, te og vand 
ad libitum. 

Jeg har deltaget to gange tidligere, og da 
VIRKSOMME kvinder har en stand på da-
gen, har jeg brug for assistance til at stå på 
standen for VIRKSOMME kvinder.

Skal du til hovedbestyrelsesmøde i Frede-
ricia den 2. september, kunne det være en 
mulighed at deltage i Odense, og tage en 
overnatning i Fredericia.

Vil du hjælpe til, så skriv venligst navn, 
afdeling og telefonnummer.
Skriv til post@soenderjydsk-kaal.dk

Redaktøren  

Network011 i Odense torsdag den 1. 
september 2011
NETWORK – FOREDRAG - WORKSHOPS - INSPIRATION
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Velkommen til 
nye medlemmer

Lokalformænd
Fyn: 
Lenna Nielsen
Tlf. 63 41 90 00
Mail: Lenna@citylak.dk

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

Horsens og Omegn: 
Sussi Rasmussen
Tlf. 75 64 34 88 - Mobil 41 16 94 74
Mail: sussi@mollgaard.dk

København og Omegn: 
Bente Svendsen
Tlf. 32 34 01 30
Mail: bente@virksommekvinder.dk

Nordjylland: (Aalborg/Vendsyssel)
Jette Bay Larsen
Mobil 28 87 63 03
Mail: bjarnelarsen@stofanet.dk

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

Nordvestjylland: 
Lisette Holst Pedersen
Tlf. 97 96 53 54
mail: lisette@bygge-murerfirmaet.dk

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

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

Søhøjlandet: 
Anette Laursen
Mobil 23 23 95 76
Mail: alc@alc-consulting.dk

Sønderjylland: 
Lene Nielsen
Mobil 29 28 66 30
Mail: lene@sac-center.dk

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

Vestsjælland: 
Gerly Larsen
Tlf. 59 18 59 96 
Mail: gl@larsen.mail.dk

Kontaktpersoner: 
Bornholm:  
Pia Bybech Gudbergsen
Tlf. 56 95 39 70 
Mail: pia@tnbornholm.dk

Lolland/Falster: 
Laila Jørgensen 
Tlf. 40 42 54 55
Mail: 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 virksomheder 
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:

Fyn
Gitte Ahlenfeldt-Lauring
Special Maskiner A/S
Maskinsalg
Løkkeby Strandvej 10
5900 Rudkøbing

Susanne Rasmussen
Midtfyns Totalservice
Rengøring / skadeservice
Industrivej 13
5750 Ringe

Nordvestjylland
Kirstine Bay Gravgaard
Færgegrillen
Kai Lindbergsgade 77
7730 Hanstholm

Lisette Holst Pedersen
Bygge- og murerfirma 
Sv. Aage Pedersen
Bødkervej 29
7730 Hanstholm

Nordsjælland
Pia Carøe Pedersen
M.P. Autolakering
Hejreskovvej 28B
3490 Kvistgård

Reda
ktion

en	 øn
sker	

alle	e
n	god

	sommer!
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 Landsgeneralforsamling
Onsdag d. 25. maj 2011 kl. 10.00- 17.30  - Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Check- in fra kl 10.00 til 11.00 med kaffe, te, rundstykker.

 

Landsgeneralforsamlingen 
i Nyborg afsluttes med et 
foredrag
Efter generalforsamlingen vil 
Tessa Gjødesen, der er centerle-
der for erhvervsforskningscentret 
Link.SDU på Syddansk Universi-
tet, komme og fortælle om, hvor-
dan små og mellemstore virk-
somheder kan have gavn af et 
samarbejde med Universiteterne.

Læs mere på
 www.virksommekvinder.dk

10 VIRKSOMME kvinder 1/2011

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   
afslutter 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 maximalt 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 eksempel fælles finansiering af en 
Ph.d.-studerende, hvor en virksomhed agerer case for et forskningsprojekt i en 
3-årig periode. 
 
Ann H. Frederiksen 
Landsformand 
 
 
 
 
 
 
 

 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  Tessa Gjødesen

VIRKSOMME kvinder 
MEL.: Jeg ved, hvor der findes en have så skøn……..

I VIRKSOMME kvinder med styrke og kraft
et godt samarbejde, vi altid har haft,
mod hverdagsproblemer i hver virksomhed,
så sammen vi kæmper, vi kan blive ved.

Et netværk af kvinder fra fjern og fra nær,
vi er ambitiøse og kender vort værd.
Med E-mail og A-skat, budgetter og moms,
for - VIRKSOMME kvinder – det ej er omsonst.

Et ansvar og indsigt på jobbet vi har,
på stu-di-e-ture og kurser vi ta’r,
får informationer og ny energi!
Ja – VIRKSOMME kvinder - på lærdom bli’r rig.

På landsplan vi mødes hvert eneste år,
der er konferencer og så Christiansborg.
Med engagement der, vi får en debat,
med - VIRKSOMME kvinder - er ”dagsordenen” sat.

Når fremad vi skuer, så ved vi jo at,
med love og regler, vi må tage fat.             
Selvstændige er vi, men løfter i flok,
så - VIRKSOMME kvinder - vi gi’r aldrig op.

Kelly Søkilde Møller, Fanø

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 VIRK-
SOMME kvinder. De, der ikke modtager nyheds-
brev, kan rekvirere beretningen hos lokalforman-
den.

Husk navneskilt, dagsorden, visitkort og godt 
humør. 

Vel mødt

Landsledelsen, 
Landsformand Ann H. Frederiksen
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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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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                                                                                         
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  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
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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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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.
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Landsledelsen
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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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Aktive medlemmer har stemmeret, men passive er også meget velkomne. 
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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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 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 



Afsender:

VIRKSOMME kvinder
Bente	Svendsen
Peder	Lykkesvej	31
2300	København	S

pfs@pfs.dk  -  www.pfs.dk         Telefon 33 93 86 00

PFS Velfærdspakker giver råd
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