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Den nye hjemmeside

Redaktionen vil gerne takke sponsorer, samarbejdspart-
nere og medlemmer for at have deltaget aktivt med an-
noncer og artikler til bladet i 2011 og håber på et fortsat 
godt samarbejde i 2012.

Vi vil benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul og 
et lykkebringende nytår. 

På redaktionens vegne
Redaktør Birgitte Viereck 
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Lederen       				Ann	H.	Frederiksen

Forny dit netværk gennem 
VIRKSOMME kvinders nye hjemmeside
Nu er VIRKSOMME kvinder parate med 
den nye hjemmeside, og Landsledelsen 
håber, I vil tage godt imod den.
Den ligger fortsat på siden:
www.virksommekvinder.dk. 
Sidens design er blevet opdateret og 
gjort mere enkel at komme rundt på. 

Som medlem kan du på hjemmesiden:
Bruge vores debatforum - Let og enkelt 
søge efter andre medlemmer og bran-
cher - Lægge en profi ltekst ind om dig 
selv, din virksomhed og eksempelvis 
lægge et link ind  til fi rmahjemmeside.

Der kommer fl ere og fl ere oplysninger 
ind på vores hjemmeside, og det er 
vores mål, at vi får tilpasset og lagt alt 
eksisterende materiale ind på siden pri-
mo marts 2012. Gode tiltag og færdige 
resultater tager tid. Vi kan alle især takke 
landskasserer Dorthe Mehlbye og næst-
formand Bente Svendsen for den energi 
og arbejdstid de har brugt og kommer til 
at bruge på den nye hjemmeside.   

Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig 
vores hjemmeside, og om hvordan du 
gør, kan du læse om det på side 12 og 13.
 
Her i efteråret har vi også på landsplan 
været på studietur til Polen. Turen var 
arrangeret af vores kursusleder Elisa-
beth Weber. Grundet travlhed på vores 
maskinfabrik kunne min mand desværre 
ikke deltage. Det var mit indtryk, at vilkå-
rene i Polen er blevet bedre de senere år, 
selv om de også er ramt af krisen. 

Vi har også været inviteret til Landskon-
ference i Herning, hvor lokalformand 
Wenche Fløe og Co. gjorde deres til at 
give os nogle fantastiske oplevelser i 
deres lokalområde. Tak for det – rigtigt 
godt foredrag af Christina Hembo og 
en dejlig aften – Landsformandens time 
lørdag formiddag og et spændende, 
inspirerende virksomhedsbesøg i DGI 
huset lørdag middag. 

Folketingsvalget gjorde vores årlige 
Christiansborgmøde endnu mere ak-

tuelt. En stor tak til lokalformand for 
København og Omegn, Bente Svendsen, 
for afviklingen af denne aften og for 
hendes stædighed og vedholdenhed 
i forbindelse med at få fat i de travle 
folketingsmedlemmer til denne aften.

Med disse ord vil jeg på vegne af landsle-
delsen takke for opbakningen i 2011, og 
i særdeleshed for opbakningen til arbej-
det i forbindelse med den nye hjemme-
side og ønske alle en rigtig glædelig jul 
og godt nytår til jer og jeres nærmeste. 
På glædeligt, virksomt gensyn i 2012.

Ann H. Frederiksen
Landsformand
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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 
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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 
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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 
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Nye pensionsregler 
skaber igen usikkerhed
Så skete det
Regeringen præsenterede sit forslag til 
en ny finanslov. Som tidligere forud-
set her i ”VIRKSOMME kvinder” rum-
mer forslaget en række forslag, der har 
betydning for pensionsområdet og for 
pensionsopsparerne. Lovforslaget er 
ikke vedtaget i skrivende stund, men 
nu kender vi i hvert fald det konkrete 
indhold i finanslovsforslaget.

Samlet set kan pensionsopsparere sik-
kert godt leve med de nye forslag, og 
der er fortsat gode muligheder for op-
sparing via livrente, hvis man ønsker 
at spare mere op med fradrag end den 
grænse på 55.000 kr. som forslaget ope-
rerer med.

Det triste er imidlertid, at nye regler på 
pensionsområdet igen og igen betyder, 
at der skabes usikkerhed blandt opspa-
rerne. Man skal holde sig fra ændringer, 
så folk ved, hvad de har at rette sig efter 
– hele tiden.

Helt overordnet er der tre ting som ind-
går i forslaget og som direkte influerer 
på danskernes pensionsforhold. 

1) Sundhedsforsikringer skal ikke 
længere være skattefradragsberet-
tigede
Afskaffelse af fradrag for arbejdsgiver-
betalte sundhedsforsikringer skønnes 
at medføre et merprovenu på ca. 500 

mio. kr. til staten.  Ifølge Forsikring og 
Pension koster en sundhedsforsikring 
i gennemsnit 1.500 kr. årligt. Dermed 
medfører forslaget en gennemsnitlig år-
lig stigning i skattebetalingen på 652,50 
kr., hvis medarbejderen betaler bund-
skat og 772,50 kr., hvis medarbejderen 
betaler topskat. 

2) Loft på 55.000 kr. i årlig indbeta-
ling på ratepensioner og ophørende 
livrenter
Hvis forslaget bliver vedtaget, har det 
den betydning, at indbetalinger til ra-
tepensioner/ophørende livrenter, som 
overstiger 55.000 kroner om året, auto-
matisk vil blive overført til en livsvarig 
livrente, hvis ellers man ikke ønsker at 
ændre sine opsparingsforhold.
Hvis man indbetaler som privatperson 
og ikke er selvstændigt erhvervsdri-
vende, skal man være opmærksom på 
den særlige 10 års-regel, der gælder for 
indbetalinger til livsvarige livrenter. 10 
års-reglen betyder, at der for den del af 
indbetalingen, der ligger over 46.000 
kr. årligt skal indbetales hvert år i 10 år. 
Da der ikke fremgår ændringer i forhold 
til selvstændigt erhvervsdrivendes ind-
betalings- og fradragsret, formodes det, 
at 30%-reglen fortsætter indtil år 2015.

3) Afskaffelse af fradraget for formue-
forvaltningsomkostninger 
Sidst, men ikke mindst, er der i finans-
lovsforslaget et forslag til afskaffelse 

af fradraget for formueforvaltningsom-
kostninger. En vedtagelse af dette vil be-
tyde, at PAL (Pensionsafkast skat - skat-
tegrundlaget) på kundernes ordning- 
er vil blive forøget, hvilket for kunden 
kommer til at betyde, at nettoafkastet 
på pensionen bliver lavere. 
Derfor er det fortsat attraktivt at spare 
op på pensionsordninger. Det er trods 
alt en af de sikreste og mest favorable 
måder at sikre sig en vis tryghed, når 
man til sin tid skal på pension.

	 	 	 Lars Kvistskov Larsen
    Underdirektør
    PFS

Overblik til de rigtige beslutninger
Med Martinsen får du overblik over regnskab og budgetter, så du sikkert 
kan træffe de rigtige beslutninger og undgå omveje.

Find dit lokale Martinsen kontor  www.martinsen.dk

JuLerengøringStipS: 
Hvis du syntes dit hjem roder, så 
skal du gøre følgende: 

1:  Opret en ny mappe på din com-
puter. 

2: Navngiv mappen ”Alt rod i huset.” 
3: Gå hen og tage et glas vin 
4: Højreklik for at slette mappen. 
5:  Computeren vil derefter spørge: 

”Vil du fjerne Alt rod i huset per-
manent?” 

6: Klik JA på knappen. 
7:  Placer dine fødder 

på bordet, drik din 
vin og bare nyd ju-
len
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Siden juli i år har det været lettere for 
en medarbejdende ægtefælle at få dag-
penge eller efterløn i sin a-kasse.

I forbindelse med daværende beskæf-
tigelsesminister Inger Støjbergs kam-
pagne ”Væk med bøvlet, Inger” - var et 
af forslagene at gøre det enklere for en 
medarbejdende ægtefælle at udtræde af 
sin ægtefælles virksomhed og dermed 
opnå ret til dagpenge eller efterløn.

Det havde igennem mange år været et 
ønske fra DANA’s side at gøre det lettere 
for medarbejdende ægtefæller at opnå 
ret til dagpenge eller efterløn. Men hidtil 
havde der ikke været politisk vilje til at 
ændre på reglerne.

Heldigvis blev forslaget fra kampagnen 
ført ud i livet – og det må siges at være 
tale om en forenkling på området. Det er 
således muligt at træde ud af ægtefæl-
lens virksomhed alene på baggrund af 
en tro- og loveerklæring.

en tro- og loveerklæring er nok 
Den medarbejdende ægtefælle skal 
sammen med ægtefællen, som fortsæt-
ter driften, erklære, at den medarbejden-
de ægtefælle er udtrådt og ikke længere 
udfører nogen form for arbejdsopgaver 
i virksomheden.
Når den medarbejdende ægtefælle er 
udtrådt, må han eller hun ikke være 
skattemæssigt registreret som medar-
bejdende ægtefælle.

Disse krav er ufravigelige.

Overgangen til dagpenge eller efterløn 
kan tidligst ske fra det tidspunkt, hvor 
a-kassen modtager erklæringen.

genoptagelse af arbejdet
Vælger ægtefællen på et senere tids-
punkt at arbejde i virksomheden igen, 
skal der være gået mindst to år, før han 
eller hun atter kan udtræde af virksom-
heden på baggrund af en tro- og love-
erklæring.

Hvis virksomheden lukkes, overdrages, 
bortforpagtes eller udlejes, inden der er 
gået to år efter medlemmets genindtræ-
den, skal den medarbejdende ægtefælle 
opfylde de almindelige betingelser i 
forbindelse med virksomhedens ophør.

Samlivsophævelse 
En medarbejdende ægtefælle kan fort-
sat udtræde af ægtefællens virksomhed, 
når arbejdsophøret skyldes separation 
eller skilsmisse.

udtræde som medejer
Der gælder særlige regler for medejere, 
der udtræder af en virksomhed, der 
fortsættes af de øvrige medejere. Disse 
regler er langt fra så enkle som for med-
arbejdende ægtefæller. Så her vil jeg 
anbefale, at tage kontakt til sin a-kasse 
for vejledning.

Lars Chr. Hansen
Souschef
A-kasse for Selvstændige 
DAnA

Nye A-kasseregler for 
medarbejdende ægtefæller

VÆRD AT VIDE
Regeringsskiftet i dette efterår har gjort, 
at der er og kommer mange ændringer 
i lovgivningen, og dermed også meget 
vi som selvstændige skal sætte os ind i. 
Vi vil gerne med VÆRD AT VIDE give jer 
en fornemmelse af, hvad I blandt andet 
skal være opmærksomme på. Vi kan ikke 
gå ned i mindste detalje med de forskel-
lige ændringer, og det er heller ikke alle 
problemstillingerne, der er lige aktuelle 
for alle – og muligheden for, at de ikke 
er vedtaget endnu, er også til stede! Vi 
– der sidder i redaktionen, håber dog 
at give jer en fornemmelse af, at det er 
nødvendigt for jer at være opdateret på 
lovgivningen – så I er godt forberedte 
ude i jeres virksomheder.
Redaktøren

100 mio. kr. til udvikling i små og mel-
lemstore virksomheder
Håndværksrådet er med i et nyt milli-
onprojekt, som skal hjælpe ledere i små 
og mellemstore virksomheder med at 
skabe vækst.
Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn 

og Danmarks Vækstråd har for nyligt 
lanceret et nyt ledelsesudviklingspro-
jekt med et samlet budget på næsten 
100 mio. kr. Projektet hedder ”Vækst via 
ledelse” og skal hjælpe ledere i små og 
mellemstore virksomheder med at skabe 
vækst i 600 små og mellemstore danske 
virksomheder. 
”Projektet er en kraftig investering i 
vækst og udvikling i de små og mel-
lemstore virksomheder, og projektet skal 
give virksomhederne nogle vigtige nye 
redskaber på hånden. Men det er også 
en nødvendig investering, hvis vi skal 
fremtidssikre de små og mellemstore 
virksomheder og styrke deres konkur-
renceevne”, siger Håndværksrådets adm. 
direktør Ane Buch, der repræsenterer 
de små og mellemstore virksomheder i 
Danmarks Vækstråd.
Håndværksrådet er en af partnerne 
i projektet, som desuden tæller de 5 
væksthuse, Center for Entreprenørskab 
og Innovation på Aarhus Universitet og 
Dansk Erhverv. Med projektet vil danske 
ledere i 600 virksomheder få opkvalifi-
ceret deres kompetencer, så de bliver 
bedre rustet til at lede virksomheden 
og skabe vækst. Det skriver Erhvervs- og 

Vækstministeriet i en pressemeddelelse.
Ovennævnte er klip fra HVR-nyhedsbrev 
indsendt af 
Landsformand Ann H. Frederiksen

præmie- og bonusordningen fortsæt-
ter (LÆrLinge)
Virksomheder, der tager lærlinge, vil 
også i 2012 få en præmie- og bonus på 
70.000 kr. 
Læs hele artiklen på Håndværksrådets 
hjemmeside hvr.dk.

Kun digital indberetning fra 2012
Indberetninger til det offentlige kan fra 
næste år kun foregå digitalt – er du klar? 
Det er slut med at indberette på ”gammel-
dags” manér til det offentlige fra næste år.  
Vil du vide mere? Så gå ind på virk.dk., 
hvor du kan se, hvordan du nemt og 
enkelt kommunikerer digitalt med det 
offentlige på VirkGuiden.

Landsformand Ann H. Frederiksen skri-
ver om ”Nemrefusion.dk”
Det digitale system NemRefusion blev 
den 1. september obligatorisk for alle 
selvstændige, som anmelder sygdom 
og barsel til kommunerne. Tidsfristen 



7VIRKSOMME kvinder 4/2011

for angivelse af sygdom er senest 4 
uger efter første fraværsdag. Normalt 
får arbejdsgivere dagpengerefusion når 
medarbejderen har været syg i 3 uger og 
fra den 1. januar er det 4 uger! Hvis man 
tegner en forsikring, får man refusion 
fra dag 2.
Husk at være opmærksom på, at man 
skal bruge sin digitale signatur, som det 
første og ikke mindst til sidst, når man 
afslutter sin indberetning. Hvis man ikke 
kan printe en kvittering ud, er anmeldel-
sen ikke blevet sendt til kommunen, og 
så får man ingen refusion!   

Multimedieskatten afskaffes
I stedet indføres beskatning af fri telefon 
på 3000. kr. årligt.
I regeringsgrundlaget står, at multime-
dieskatten skal afskaffes.
Så enkelt er det dog ikke, der er forskel 
på om det er en arbejdsgiverbetalt te-
lefon, der skal anvendes erhvervsmæs-
sigt eller hvis medarbejderen går ned i 
løn, for at få fri telefon, vil dette normalt 
medføre, at medarbejderen skal beskat-
tes af fri telefon med 3.000,- kr. årligt, da 
det antages, at den også må anvendes 
privat.
Hvis et ægtepar hver har en arbejds-
giverbetalt telefon, der må anvendes 
privat, er ikke besvaret direkte i det 
foreliggende materiale. Beskatning til 
begge på 3.000,- kr. årligt, men hvad så 
med ægtefællerabatten på 25%, som 
gælder for multimedieskatten?
Det fremgår klart, at egne udgifter til 
husstandens øvrige telefoner ikke kan 
modregnes i det skattepligtige beløb for 
fri telefon. Altså en stramning i forhold 
til de regler, der var gældende før indfø-
relsen af multimedieskatten. 

Dette var lidt om telefonen, og oven i 
dette kommer lovgivningen om com-

putere og internetadgang. Nu venter vi 
bare på den endelige vedtagelse.
Det vil være en god ide at følge med, 
enten ved at kontakte jeres revisor eller 
I kan læse om dette på www.martinsen.
dk

ny arbejdsskadeafgift
Der er også lagt op til en ny arbejdsska-
deafgift, der bliver pålagt virksomhe-
derne i 2012 og fra 2013 stiger den fra 
100 mio. kr. til 300 mio. kr. Virksomheder 
i Danmark skal i 2012 betale en ny ar-
bejdsskadeafgift på 100 mio. kr. Afgiften 
er en del af fi nanslovsaftalen mellem 
regeringen og Enhedslisten. Fra og med 
2013 stiger afgiften til 300 mio. kr. pr. år. 
Modellen for arbejdsskadeafgiften er 
ikke fastlagt endnu. Formodentlig skal 
afgiften betales gennem virksomheder-
nes præmier til arbejdsulykkeforsikrin-
gen og til AES.
Regeringen mener, at virksomhederne 
på den måde vil gøre mere for at forhin-
dre arbejdsulykker! Det vil selvfølgelig 
også give fl ere penge i statskassen.

energiomlægning
Regeringens udspil om, at vi ud i frem-
tiden bør blive uafhængige af fossile 
brændsler kan være positivt. Tempoet 
for omstillingen vil være meget betyd-
ningsfuldt for de små og store medlems-
virksomheder. 
Det er også her en god ide, at følge med 
i hvad der sker i forhold til tilskudsord-
ninger.

Ved salg af virksomhed
Vi har tidligere nævnt i bladet, at hvis 
du står foran et generationsskifte, så er 
det vigtigt, at få en kompetent rådgi-
ver. Det kan blive dyrere at lade være.
Håndværksrådet vil sammen med Vækst-
hus Sjælland arbejde med et projekt ”Klar 

til Ejerskifte” og i den forbindelse følger 
Håndværksrådet dette emne op med en 
serie artikler og ser på forskellige pro-
blemstillinger. Følg med på www.hvr.dk  

Årlig arbejdsmiljødrøftelse
Alle virksomheder skal holde en årlig ar-
bejdsmiljødrøftelse. En arbejdsmiljødrøf-
telse skal indeholde følgende punkter:
1.  Tilrettelægge indholdet af samarbej-

det om sikkerhed og sundhed for det 
kommende år. 

2.  Fastlægge, hvordan samarbejdet skal 
foregå. 

3.  Vurdere, om det foregående års mål 
er nået. 

4.  Fastlægge mål for det kommende års 
samarbejde. 

5.  Hvis I er under 10 ansatte og ikke har 
en arbejdsmiljøorganisation (AMO), 
skal I også drøfte, om der er den nød-
vendige viden om arbejdsmiljø til ste-
de i virksomheden.

Tilsyn med den årlige arbejdsmiljø-
drøftelse
...den 1. oktober 2010 har det været lov-
pligtigt for virksomhederne at holde en 
årlig arbejdsmiljødrøftelse. Fra den 1. 
oktober 2011 begyndte Arbejdstilsynet 
derfor at føre tilsyn med, om virksomhe-
derne har haft en arbejdsmiljødrøftelse.
I skal have holdt den første arbejdsmil-
jødrøftelse senest den 1. oktober 2011.
Når Arbejdstilsynet kommer på besøg 
efter denne dato, vil I blive spurgt, om 
den er blevet afholdt. 
www.at.dk »Arbejdsmiljøemner»Arbejd
smiljødrøftelse
Redaktøren

Næste side 9 pige
Blomster får Helga aldrig
- dem tager hun nemlig selv...
Næste gang kører vi kun 4 km nord på fra syd til nord i Haderslev og besøger Helga 
M. Tingleff-Hansen, som er fuldtidsgartner i sit eget gartneri. Gartneriet har hun 
overtaget efter sin mor og er nu 4. generation.

Og det med at fl ytte – kender Helga ikke noget til, for der hvor man er født, kan 
man lige så godt blive boende – det er da nemt!

Glæd jer – det gør redaktionen
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Orientering 
fra Lovudvalget

   Vibeke Broman
   VIRKSOMME kvinder
   Lovgivningsudvalget

Møde i Fællesudvalget
Den 3. november deltog landsformand 
Ann Frederiksen og jeg i Fællesudvalgs-
møde sammen med Landbrug og Føde-
varer samt De Samvirkende Købmænd.
Her drøftedes den nye regerings even-
tuelle holdninger til de forskellige 
mangler i lovgivningen inden for det 
sociale område for de selvstændige i 
personligt ejede virksomheder. Det be-
sluttedes at sende et brev til den nye 
beskæftigelsesminister Mette Frederik-
sen, den nye skatteminister Thor Möger 
Pedersen, den nye erhvervsminister Ole 
Sohn og den nye ligestillingsminister 
Manu Sareen for at præsentere udval-
get og samtidig gøre disse nye ministre 
opmærksom på bl.a. manglende mu-
ligheder for selvstændige m.h.t. bar-
selsudligningsfondene og ditto for at 
kunne betragte syge- arbejdsskade- og 
aes-forsikringerne som driftsudgift. Det 
er denne gang De Samvirkende Køb-
mænd, der har sekretariatsfunktionen 
og skriver brevene.

Møde i Håndværksrådet
Samme dag deltog vi i et møde i Hånd-
værksrådet med andre af HVR´s med-
lemmer. Her drøftedes de samme em-
ner. HVR havde allerede skrevet til Be-
skæftigelsesministeren herom. På mø-
det drøftedes også debatten blandt 
nogle politikere og organisationer m.h.t. 
om en del af barselsordningen skal øre-
mærkes mænd - uden at der blev taget 
stilling hertil, og det besluttedes at af-
vente yderligere udspil fra regeringen 
om de selvstændige og barselsudlig-
ningsfondene, der er med i regerings-
grundlaget. 
Landsforeningen VIRKSOMME kvinder 
ønsker frihed og valgmuligheder for den 
enkelte familie til at indrette sig bedst 
muligt og går derfor som forening ikke 
ind for tvungen barselsorlov til hverken 
mænd eller kvinder.

Servicefradraget – også kaldet hånd-
værkerfradraget fortsætter alligevel 
i 2012
Den nye S-R-SF- regering havde bebu-
det, at ovennævnte ordning ville ophøre 
pr. 31. december 2011, fordi man hellere 
ville indføre en tilskudsordning målret-
tet energibesparelser.

Fradragsordningen, der trådte i kraft pr. 
1. juni i år, får heldigvis alligevel lov til at 
fortsætte til og med 2012, hvorefter en 
ændret ordning forventes indført. Den 
gældende fradragsordning er udførligt 
beskrevet i vort medlemsblad nr. 3, side 
19 samt i dette blad side 23.

Ægtefælleudtræden af en mindre virk- 
somhed
er forenklet med en tro- og love-erklæ-
ring – dog foreløbig kun for tre år, hvor-
efter ordningen skal evalueres.

Et af vor forenings mangeårige mærke-
sager og ønsker om enklere regler er 
hermed foreløbig omsider gået i opfyl-
delse. Igennem årene har vi medvirket 
til forbedringer af reglerne, men det 
har hele tiden været et bureaukratisk 
og uoverskueligt område, hvor mange 
er kommet i klemme mellem paragraf-
ferne. 

Nu er flg. regler gældende siden 1. juli 
2011:
På tro- og love-erklæringen bekræfter 
begge ægtefæller, at den som ønsker 
at udtræde for at overgå til efterløn eller 
dagpenge fra en given dato:
1. Er udtrådt af virksomheden
2.  Ikke længere udfører nogen form 

for arbejde overhovedet i virksom-
heden.

3.  Ikke længere er medlem af even-
tuel(le) bestyrelse(r)

4.  Ikke længere skattemæssigt er regi-
streret som medarbejdende ægte-
fælle

Der kan tidligst bevilges dagpenge/ef-
terløn fra den dag, A-kassen har modta-
get erklæringen, og man skal naturligvis 
opfylde øvrige almindelige betingelser 
for at kunne modtage sådanne ydelser.

Kommunikation og konflikthåndtering
Foreløbig har 20 VIRKSOMME kvinder været på kursus i seks dage. I skrivende 
stund har vi kun en dag tilbage af et utroligt godt kursus.

Underviseren Britta Sjøholm mødte jeg første gang på VIRKSOMME kvinder 
kurset, det der blev afholdt over tre moduler. Vi havde dengang en undervis-
ningsdag i kommmunikation og konflikthåndtering, hvilket er begrænset tid. Vi 
ønskede emnet uddybet, og derfor arrangerede Benita Sørensen, København 
et syv dages kursus, som afsluttes midt i december.

Britta Sjøholm er sprudlende og fyldt med energi, er god til at videregive sine 
erfaringer og få os til at bruge den viden, vi har fået. Hun får os til at tænke 
over vores situation, det kan være på arbejdet, men det kan lige så godt være 
i privatlivet – og hun stiller spørgsmål til, hvad vi gjorde og kunne have gjort 
anderledes i situationen. 

Vi har grinet, vi har grædt, vi har været tæt på – og det kan vi, netop fordi vi 
kender hinanden. Vi ved, at det,  der bliver sagt på stedet, ikke kommer videre.

Redaktøren

Allerede første gang Britta 
Sjøholm mødte os fra VIRK-
SOMME kvinder blev hun så 
inspireret – at hun meldte sige 
ind i VIRKSOMME kvinder!
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Som nævnt i september udgaven har 
redaktionen i maj måned været på be-
søg hos Zoneterapeut Birthe Knudsen i 
Taastrup.

Birthe har været medlem af VIRKSOMME 
kvinder i et års tid. Hun fik kendskab til 
foreningen gennem sin ægtefælle, der 
arbejder hos en anden af foreningens 
VIRKSOMME kvinder. Birthe er aktiv i for-
eningen ved blandt andet at deltage i 
netværksgruppen i afdelingen Køben-
havn og Omegn. 

Vi blev budt velkommen til Birthe’s klinik, 
som ligger på første sal i en ejendom midt 
i centrum af Taastrup by. Fra lokalerne er 
der både udsigt til en stor gårdhave med 
mange træer og til byens hovedgade, der 
emmer af liv. Samtidig udstråler lokalerne  
en dejlig ro og varme – det er et sted, hvor 
man straks føler sig godt tilpas. Birthe bor 
til leje på andet år og deler lokalerne med 
andre alternative behandlere. 

Brunkål til naboerne
Vi fik i et par timer indblik i en aktiv og 
positiv VIRKSOM kvindes spændende liv.

Birthe fortæller, at hun oprindelig er ud-
dannet køkkenassistent, og at hun selvføl-
gelig stadig holder af at lave mad, så det 
nyder ægtefællen samt deres to sønner 
på henholdsvis 16 og 20 år godt af.  Birthe 
fortæller endvidere, at hun elsker at lave 
mad til mange mennesker. Hun vil hellere 
kokkerere til rigtig mange end kun til fire, 
så det kommer naboerne på vænget, hvor 

familien bor, til gavn, da hun flere gange 
om året laver mad til beboerne i alle 7 hu-
se. Der bliver serveret gode gamle retter, 
såsom brunkål, gule ærter, gammeldags 
hvidkål, æblekage og pandekager osv., 
og det er selvfølgeligt noget naboer og 
genboer sætter ganske stor pris på.

I fritiden dyrker Birthe pilates, løbetræning 
og styrketræning i et lokalt fitnesscenter. 
Alt sammen for, som hun siger: ”At vedli-
geholde sig selv.” Desuden deltager hun 
gerne i det årlige cykelløb ”Tøserunden” 
i og omkring Køge. 

I årene fra 1998 til 2000 havde Birthe 
sit eget vikarbureau, hvor hun med sin 
store madlavningslyst i bagagen udførte 
vikararbejde i forskellige kantiner. Birthe 
har også altid haft en interesse for den 
alternative behandling, og kombineret 
med en lyst til at være selvstændig er-
hvervsdrivende tog hun derfor i 2001 en 
beslutning, som hun ikke fortryder. 

Befinder sig nu på rette hylde 
Som mange andre har oplevet, fik Birthe 
på et tidspunkt i livet lyst til at prøve no-
get nyt. Birthe er en af de personer, som 
turde tage springet, og hun gik derfor i 
2001 i gang med en ny uddannelse som 
zoneterapeut. En uddannelse hun tog i 
Køge. I 2003 afslutter hun uddannelsen 
og etablerer sig som selvstændig zone-
terapeut. Da Birthe studerede til Zonete-
rapeut, var hun sideløbende ansat som 
pædagogmedhjælper i en børnehave. 
Efterfølgende har hun taget en del ekstra 
kurser og uddannelser indenfor området, 
og Birthe kan derfor i dag også tilbyde 
massage og øre-akupunktur i klinikken. 
Desuden vejleder hun også indenfor kost- 
og ernæring samt interesserer sig meget 
for medicin contra alternativ behandling. 
Birthe er langt om længe ”Landet på den 
rette hylde”, som hun selv siger det. 

Birthe har altid haft en interesse for zo-
neterapi, og selvom det selvfølgelig var 
en stor beslutning Birthe traf i 2001, kan 
vi klart fornemme, at hun har truffet det 
rigtige valg. Hun har den rette ånd og 
positive sind til at hjælpe sine medmen-
nesker gennem zoneterapien m.v. Hun 
udstråler en varme og energi, som kun 
kan komme klienterne til gode. Birthe 
er et godt bevis på, at man skal forfølge 
sine drømme.

Gennem de seneste 6 år har Birthe haft 
en fast aftale med en virksomhed med 
omkring 140 ansatte, hvor hun 4 dage om 
ugen behandler de ansatte med massage, 
zoneterapi og øre-akupunktur. Personalet 
på virksomheden har derfor mulighed for 
hurtigt at komme i behandling, når knæet 
er blevet ømt, eller den tilbagevendende 
hovedpine forårsaget af arbejdet foran 
computerskærmen har taget overhånd. 
Ordningen sparer virksomheden for man-
ge dages sygefravær, når problemerne 
kan tages i opløbet. 

Den sidste arbejdsdag i ugen foregår på 
klinikken, hvor der kommer mange for-
skellige klienter til behandling. Birthe har 
ikke behov for at reklamere, da ”Mund til 
mund” metoden virker ganske udmærket. 
Der er især også mange, hvor hele fami-
lien bliver behandlet af Birthe.

Birthe er nu også gået i gang med et 
coachforløb, så hun er i stand til at vejlede 
sine klienter endnu bedre. 

Når man er i godt selskab, går tiden hur-
tigt, og inden vi så os om, havde vi været 
hos Birthe et par timer, og hun skulle igen 
i gang med at behandle en klient. Klien-
ten fik en kop te sammen med os, og hun 
kunne så lige tilføje et par ord om Birthe. 
Blandt andet sagde hun: ”Der er rigtig me-
get energi i Birthe og hendes familie. De 
tager vist aldrig en halv time på sofaen”. 

Tiden var nu inde til, at vi måtte tage af-
sked med Birthe, men vi fik lov at ’se på’ 
da behandlingen gik i gang. Hurtigt blev 
vi misundelige over, at det ikke var os, der 
lå på briksen. Da Birthe gik i gang med 
behandlingen faldt der en særlig ro over 
hele rummet. 
Der er nu noget over det der Zoneterapi!

Lone Hans
 Redaktionen

Zoneterapeuter er også 
VIRKSOMME kvinder
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HØJT AT FLYVE  

DYBT AT FALDE 
  

Jeg troede ikke tingene kunne blive anderledes  

end de var. 

 

D.1. april 2009 ændrede mit liv sig vold- 

somt. Jeg drev den succesfulde design  virksomhed 

Hetland Nordic 

A/S, sammen  men min mand. Virk- 

somheden var i kontinuerlig vækst.  

Vi havde begge en ægte passion for  

smukke ting, og vi elskede vores job.  

Jeg var virksomhedens ansigt udadtil.  

Alle vidste hvem jeg var, og jeg kunne  

i en tidlig alder sætte flueben ved  

mange ting. 

 

Men d. 1. april 2009 skulle vise sig at  

blive mit livs værste mareridt. 

  

Vores mindste søn på 4 år kom plud- 

selig på hospitalet, og var alvorlig   

syg. Hans venstre nyre havde sat ud  

og højre nyre havde nedsat funktion.  

Efter vores søn havde fået stillet di- 

agnosen,  fortalte min mand, at han  

ikke havde brug for sin familie mere.  

Derefter forlod han hospitalet, og kom  

aldrig igen.  Jeg var i chok over at få  

to så alvorlige beskeder på under fem minutter. 

 

Skilsmissen, som varede i tre år, blev  

starten på en rejse med nogle af mit  

livs største udfordringer. I form af dyre advokater, 

og miste alle mine penge  

pga. Amagerbankens konkurs.  At ryge  

helt ned med flaget og opgive alt, men alligevel 

skulle stå oprejst, og være  

super mor til tre.  

 

Livskriser kan være  

positive, også selvom de er ufrivillige. 

 

af Bente Deshaies 

Læs mere på www.virksomme kvinder.
dk eller kontakt lokalafdelingerne.

Udførlige programmer er udsendt til 
medlemmerne i de enkelte afdelinger.

Mødetid og sted til alle møder samt 
hvornår ægtefælle/partner er velkomne 
bekendtgøres i tilmeldingsbreve.

Med forbehold for ændringer, aflysninger 
og fejl m.v. 

Landsplan
18.-21. april 2012
Studietur til Berlin

23. maj 2012
Landsgeneralforsamling

Fyn
17. januar 2012 - kl. 14 
Besøg Hospice Fyn

7. marts 2012
Lokal generalforsamling,
Tøystrup Gods, Ringe

April 2012
Besøg på Erik Jørgensens Møbelfabrik

Herning og Omegn
13. januar 2012
Jyske Bank Boxen

28. februar 2012
Smuk og Sund v/Lisbeth Pedersen

8. marts 2012
Lokal generalforsamling

29. marts 2012
Rikke Vanggaard

26. april 2012
Danseaften

21. maj 2012
Astrid Quresi
Mit liv som kvinde i Pakistan

Horsens og Omegn
samt Søhøjlandet 
25. januar 2012
Foredrag med advokat
Tema: Familietjek
Fællesarrangement

21. februar 2012 
Virksomhedsbesøg ved Byens Brød
Fællesarrangement

21. marts 2012
Lokal generalforsamling

9. juni 2012
Sommermøde

København og Omegn
8. januar 2012
Søndagstur

12. januar + 26. januar 2012
Studiekreds (fortsat)
v/Ragnhild Jørgensen

17. januar 2012 
Debataften (fortsat)
Sted: Laugshuset 

8. februar 2012
Medlemsmøde ”Højt at flyve, dybt at 
falde”.
Læs mere på side herunder

9. og 23. februar 2012
Studiekreds (fortsat)
v/Ragnhild Jørgensen.

21. februar 2012
Debataften (fortsat)
Sted: Laugshuset

Det sker i afdelingerne 
i 1. halvår 2012

 København og Omegn 8. februar 2012 - gå ikke glip af foredraget

Højt at flyve – dybt at falde
Jeg troede ikke tingene kunne blive anderledes end de var.

Den 1. april 2009 ændrede mit liv sig voldsomt. Jeg drev den succesfulde design virksomhed 
Hetland Nordic A/S sammen med min mand. Virksomheden var i kontinuerlig vækst. Vi havde 
begge en ægte passion for smukke ting, og vi elskede vores job. Jeg var virksomhedens ansigt 
udadtil. Alle vidste hvem jeg var, og jeg kunne i en tidlig alder sætte flueben ved mange ting.

Men den 1. april 2009 skulle vise sig at blive mit livs værste mareridt.

Vores mindste søn på 4 år kom pludselig på hospitalet, og var alvorlig syg. Hans venstre nyre 
havde sat ud, og højre nyre havde nedsat funktion. Efter vores søn havde fået stillet diagnosen, 
fortalte min mand, at han ikke havde brug for sin familie mere. Derefter forlod han hospitalet, og 
kom  aldrig igen. Jeg var i chok over at få to så alvorlige beskeder på under fem minutter.

Skilsmissen, som varede i tre år, blev starten på en rejse med nogle af mit livs største udfordringer. 
I form af dyre advokater, og miste alle mine penge pga. Amagerbankens konkurs. At ryge helt ned 
med flaget og opgive alt, men alligevel skulle stå oprejst, og være super mor til tre.

Livskriser kan være positive, også selvom de er ufrivillige.

Bente Deshaies
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7. marts 2012
Lokal generalforsamling
Sted: Laugshuset

20. marts 2012
Debataften (slut).
Sted: Laugshuset

Uge 12 - marts 2012
Fællesmøde
Puk Elgaard

7. juni 2012
Sommermøde

Uge 35 - august 2012
Vandretur v/Lotte Warner 

nordjylland og nordvestjylland
18. januar 2012
Medlemsmøde og biograftur
Arr. Nordjylland

19. januar 2012 
Medlemsmøde med bowling
Arr. Nordvestjylland

23. februar 2012
Isshowet Cirque de Glace,  Aalborg Kon-
gres og Kultur Center
Arr. Nordjylland

Uge 8-9 februar/marts 2012
Kulturaften
Arr. Nordvestjylland

21. marts 2012
Virksomhedsbesøg hos maler Annemet-
te Lehrskov
Arr. Nordvestjylland

27. marts 2012
Virksomhedsbesøg hos Flauenskjold
Arr. Nordjylland

11. april 2012
Lokal generalforsamling
Arr. Nordvestjylland

11. april 2012
Lokal generalforsamling
Arr. Nordjylland

10. maj 2012
Vandretur i Hjardemål
Arr. Nordvestjylland

nordsjælland
17. januar 2012
Virksomhedsbesøg
Frederikssund Apotek

27. marts 2012
Lokal generalforsamling

Uge 12 – marts 2012 Fællesmøde
Puk Elgaard

28. april 2012
Førstehjælpskursus

13. juni 2012
Sommertur

Sydsjælland
10. januar 2012
Virksomhedsbesøg 
Næstved Sygehusmuseum

7. februar 2012
Lokal generalforsamling

12. marts 2012
Virksomhedsbesøg
Frivilligcenter Futura

Uge 12 – marts 2012
Fællesmøde
Puk Elgaard

April 2012
Fællesmøde med andre foreninger

9. maj 2012
Virksomhedsbesøg DLG Bårse

7. juni 2012
Sommermøde

Sydvestjylland
8. februar 2012
Besøg Diva-Accessories

15. marts 2012
Lokal generalforsamling
Restaurant Parken

28. marts 2012
Rav Mads´s Hus i Henne

12. april 2012
Byhistorisk Arkiv

6. juni 2012
Coco Bed and Breakfast
i Andrup.

Søhøjlandet
Se under Horsens og Omegn

Sønderjylland
9. og 10. januar 2012
Haderslev Handelsskole, 
2-dages aftenkursus i Outlook

9. februar 2012
Virksomhedsbesøg 
F. Engel K/S i Haderslev

Marts 2012
Fællesarrangement

12. april 2012
Lokal generalforsamling, Fjelstrup Kro

Uge 23 – juni 2012
Sommerudflugt

Vejle og Omegn
18. januar 2012
Besøg i Spinderihallerne Vejle

22. februar 2012
Besøg hos Beauty and Care, Vejle

29. marts 2012
Lokal generalforsamling 

25. april 2012
Naturvandring i Vejle Ådal med natur-
vejleder Steen Heedrup

Vestsjælland
28. januar 2012
GALLAFEST 40 års fødselsdag
Bro Mølle Kro

7. februar 2012
Førstehjælpskursus
Sted: Go-Kartland, Holbæk

13. marts 2012
Lokal generalforsamling

Uge 12 – marts 2012
Fællesmøde 
Puk Elgaard

16. april 2012
Virksomhedsbesøg
AP Data, Tølløse

Juni 2012
Sommertur

25. august 2012
Andelslandsbyen Nyvang
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Velkommen til 
VIRKSOMME kvinder’s nye hjemmeside
Så er den nye hjemmeside gået i luften, 
og vi håber, I vil tage godt imod den.

Du fi nder fortsat siden på www.virksom-
mekvinder.dk. Sidens design er blevet op-
dateret og gjort enklere at komme rundt 
på. Samtidig med bør du ikke længere 
opleve sjove opsætninger af siden, dob-
belt log ind, og ej heller umenneskelige 
lange svar-tider.

Følgende nye ting er lagt ind på siden:
Debatforum og ”Netværke på nettet”.
Du kan for eksempel spørge andre VIRK-
SOMME kvinder til råds.
Let og enkelt at søge efter andre med-
lemmer og brancher.  
Lægge en profi ltekst ind om dig selv, din 
virksomhed og eksempelvis lægge et link 
ind til fi rmahjemmeside.

Vi har valgt ikke at overføre medlems-
databasen. 

Så tænker du straks - HVOrFOr det!!!!

Grunden hertil er, at vi gerne vil have dig 
til at indtaste dine oplysninger. Så vi er 
sikre på, at databasen er ajourført med de 
sidste nye oplysninger. På den måde får vi 
en rigtig god platform, hvor vi hurtigt og 
nemt kan fi nde andre at sparre med. Det 
kunne jo også være, at der er en VIRKSOM 
kvinde, som står og mangler et bestemt 
produkt/ydelse, som fi ndes i netværket. 
Når du ligger branche og profi ltekst ind 
så tænk på, hvordan du ville profi lere dig 
og din virksomhed på eksempelvis ”De 
gule sider”.

Den der bedst kan fortælle, hvad du står 
for, er dig selv. I første omgang skrev vi 
inden den 1.12.2011 – så hvis du endnu 
ikke har gjort det, beder vi dig gøre det 
inden den 20.12.2011.

Tryk på ” Tilmeld dig” her og bliv medlem 
af VIRKSOMME kvinder i dag, fi ndes på 
forsiden. Når du har godkendt dine oplys-
ninger, vil du modtage en velkomstmail. 
Når din oprettelse er godkendt, modta-
ger du en ny mail, hvori vi bekræfter, at 
du nu har adgang til medlemssiderne. 
Har du spørgsmål vedrørende hjemme-
siden, er du meget velkommen til at 
kontakte Dorthe Mehlbye: dorthe@virk-
sommekvinder.dk eller på tlf. 6482 1767.

Er du passiv medlem skal du intet fore-
tage dig. Dit medlemskab oprettes af 
Landsledelsen.

Du kan støde på sider, som endnu ikke er 
lagt korrekt ind. Landsledelsen arbejder 
på at få alt ajourført og tilrettet. Det er et 
stort arbejde, og vi har givet os selv en 
frist til marts 2012. Så skal alle funktioner 
og sider gerne være tilpasset og tilrettet.

Landsledelsen håber, du bliver glad for 
den nye hjemmeside og dens funktioner.

på side 2 
Når du har oprettet dig som medlem og 
oprettet dit password, har du adgang til 
interne informationer om netværket.

Næste gang du logger på, skal du gøre 
det i øverste højre hjørne af siden med 

din ”mailadresse og password”, som 
du selv har oprettet. 
Når du er logget ind vil teksten øverst i 
højre hjørne ændre sig til ”Min konto 
og Log ud”
Vil du ændre i din profi l, så log ind og tryk 
på en af overskrifterne. Herefter kommer 
der en grå boks frem til højre på siden. 
Øverst står der ”ret min profi l” - tryk 
på dette link, og du er inde i din profi l, 
hvor du kan rette alt det, du tidligere har 
lagt ind.

Ønsker du at søge efter en sparringspart-
ner eller et medlem gøres dette under 
linket ”Se medlem” i den grå boks eller 
via overskriften ”internt – Se medlem-
mer”. Herefter kommer du ind til et felt, 
hvor du kan vælge at skrive navn og tryk 
”Se medlemmer”. Du kan også trykke på 
”Avanceret”, så kommer der fl ere felter 
frem, som du kan benytte til søgningen. 
Vær opmærksom på, at du selv vælger, 
hvor mange felter du vil udfylde. Du kan 
sagtens nøjes med kun at vælge afdeling, 
og så får du en liste frem over de medlem-
mer, der tilhører afdelingen.

Du kan også fi nde hele landets arran-
gementer under overskriften ”For med-
lemmer – arrangementer”. Her kan du se 
de landsdækkende arrangementer eller 
klikke ind på de enkelte afdelinger. 
De næste 5 arrangementer ligger også 
i den grå boks til højre på siden - Hold 
musen over overskriften, og du kan se 
hvilken afdeling arrangementet hører til. 
Klikker du på et link til arrangementet, 
vil der ligge yderligere oplysninger om 
dette.

Der er mulighed for at ligge et billede af 
dig selv ind på din profi l. Det gøres ved at 
gå ind på profi len og under feltet billede 
trykker man på ”gennemse”. Herefter 
fi nder man det billede man ønsker lagt 
ind og trykker ”Åben”. Siden vil så ar-
bejde lidt, og så vil du kunne se billedet, 
der hvor vores ”VIRKSOMME kvinde” stod 
tidligere. Husk at trykke ”gem” nederst 
på siden, når du er færdig.
Jeg håber, I alle vil lægge et billede ind. 
Det vil alt andet lige være nemmere at 
kontakte vedkommende, når man kan se 
ansigtet på vedkommende.

God fornøjelse med den nye hjemmeside.

Kasserer Dorthe Mehlbye
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NETWORK11 
arrangeret af Væksthuset Syddan-
mark blev afholdt den 1. september 
i Odense Congress Center.
Jeg har deltaget i tre år og stået for 
VIRKSOMME kvinder’s stand med 
hjælp fra nogen af jer andre. 
I år kom Bente Svendsen, Vivi Jør-
gensen og Benita Sørensen fra Kø-
benhavn og hjalp til på standen.
Det er en rigtig god dag med mange 
besøgende især fra Fyn, hvor vi fi k 
kontakt med fl ere og gjort VIRK-
SOMME kvinder synlige. 

I år var der tre gode og inspirerende 
foredragsholdere: Jens Moberg, di-
rektør og bestyrelsesmedlem”. Le-
delse i tider præget af forandringer 
og udfordringer”. Som leder skal 
man tage ansvar og fordele arbej-
det, det er vigtigt, at motivere og 
inspirere medarbejderne og det gør 
man ved at gå foran som et godt 
eksempel.
Mads Løntoft, medstifter og direk-
tør ABEO A/S - ”Det bliver aldrig et 
bedre tidspunkt”. Han er en iværk-
sætter – og fortalte en lille historie: 
”På min 13 års fødselsdag vågnede 
jeg op og tænkte – Jeg er arbejdsløs 
– hvor kan jeg få arbejde. Jeg søgte 
fl ere steder, men fandt ud af at når 
man er 13 år, kan man kun få lov til at 
gå med aviser. Jeg startede med en 
avisrute, og sammen med en kam-
merat fi k vi fl ere, men jeg fandt også 
ud af, at det ikke var særlig morsomt. 
Derfor fi k vi nogen under 13 år ”an-
sat”, som så bragte aviserne ud, og 
vi styrede slagets gang – lige ind til 
det blev opdaget….sådan startede 
min karriere!! En ung mand med en 
energi, der sagde spar to.
Stine Bosse, bestyrelsesmedlem – 
”Modet til at gå sin egen vej”. Tid-
ligere direktør for TRYG, hun lagde 
karrieren på hylden på grund af 
blandt andet familien. Der skal mod 
til at forlade et prestigefyldt job, 
og en ”tryg” ansættelse, men det 
gjorde hun. 

Bliver der et arrangement af lig-
nende karakter i 2012, vil jeg meget 
gerne hjælpe, men jeg håber, der 
er en anden der vil stå for det – evt. 
en fra Fyn.

Redaktøren
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50 års jubilæum 1961 - 2011
www.sfm.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

Ring og hør nærmere...

Tværvej 35 · 5700 Svendborg · Tlf. +45 62 21 12 90 · info@bentctryk.dk

©
 B

C
T

store som små!Vi klarer ALLE logo- design-
tryk- og specialopgaver...

HUSUM SPECIAL OPTIK

MAKE UP LUP

REGISTRERET REVISOR

- også når det gælder landbrug

Vestergade 23 . 7323 Give
Telefon 7573 5422
Telefax 7573 5940
E-mail: erlinglund@mail.dk

REGISTRERET REVISOR

- også når det gælder landbrug

Vestergade 23 . 7323 Give
Telefon 7573 5422
Telefax 7573 5940
E-mail: erlinglund@mail.dk

Indmeldelsesblanketten kan ikke anvendes mere!
nye medlemmer skal...
i fremtiden selv melde sig ind via hjemmesiden og indmeldelsesblanketten kan ikke anvendes mere! 

Indmeldelsesblanketten, der har været i tidligere blade og er i alle aktuelle lokalprogrammer for denne sæson, er ikke gangbar 
efter, vi har fået ny hjemmeside.

Alle, der vil være medlem af VIRKSOMME kvinder, skal gå ind på hjemmesiden og melde sig ind. I dette blad er det tydeligt 
beskrevet på side 12 og 13.
I kan kopiere disse sider og have dem liggende ude i afdelingerne, så I altid har mulighed for at guide nye medlemmer ind i 
systemet.

Det er vigtigt, at I ude i lokalafdelingerne fortæller nye medlemmer, at det er på hjemmesiden indmeldelsen skal ske.

Redaktøren 
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Kort resumé 
fra Hovedbestyrelsesmøde den 2. september 2011 
Landsformand Ann H. Frederiksen bød 
velkommen – og en særlig velkomst til 
de nye formænd:
Fyn: Lenna Nielsen
Horsens og Omegn: Sussi Rasmussen
Nordvestjylland: Lisette Holst Pedersen 
Sønderjylland: Lene Nielsen

Orientering v/Landsformanden

Multimedieskat: Vi fik et spørgsmål om 
multimedieskat på sidste møde, der blev 
videregivet til Morten Frihagen i Hånd-
værksrådet. Desværre har vi misforstået 
hinanden, så vi prøver igen og vender 
tilbage med svaret.

efterlønsordning: 1. juli trådte en ny ef-
terlønsordning i kraft, hvor en ægtefælle 
kan gå på efterløn, selv om ægtefællen/
manden fortsætter i virksomheden. En 
tro- og love-erklæring skal underskrives.

Lokal indflydelse: Nyhedsbrevet som 
udsendes via håndværksrådet kan kun 
modtages, hvis virksomhedens CVR nr. 
oplyses sammen med mailadressen. På 
den måde kan man få adgang til rabat-
portalen. Stedet hvor man kan få rabat-
ter på diverse aftaler m.m., når man er 
medlem af håndværksrådet. 

network11 blev afviklet i Odense 1. 
september. VIRKSOMME kvinder var re-
præsenteret med en stand. 

Syge-  og barselsdagpenge skal fra 1. 
sep. 2011 indberettes digitalt via Virk.dk.

Håndværker- og industriforeninger-
ne havde formandsmøde den 10.-11. 
september i Roskilde. Bente og Ann del-
tog.

resultatet af undersøgelsen om 
Landsgeneralforsamlingen
viste at medlemmerne hovedsageligt 
ønsker, at vi fortsætter med den form 
Landsgeneralforsamlingen er foregået 
på i de seneste år:
•  43-44 % ønsker generalforsamlingen 

afholdt tirsdag/onsdag.
•  Ønsker afholdelse af generalforsamling 

på Fyn: 63 %, Jylland: 47 %
•  64 % ønsker generalforsamlingen af-

holdt som dagsprogram med et fagligt 
indslag.

•  Pris – 50 % ønsker en pakkepris for hele 
dagen og 42 % ønsker at betale fro-
kost - generalforsamling, fagligt indslag 
samt lokaleleje skal være gratis.

•  88 % syntes godt om at blive opdateret 
med indlæg samt daglig orientering fra 
Håndværksrådet.

Besvarelse: 75 % aktive medlemmer.  
415 modtog spørgeskemaet, heraf har 
ca. 186 svaret.
Der er fortsat ønske om, at det bliver 
gratis at deltage i selve generalforsam-
lingen.

Alle afdelinger fortalte om tiltag og ar-
rangementer, der arbejdes hårdt ude i 
afdelingerne. Der er samarbejde afde-
lingerne i mellem for at få større arran-
gementer op at stå.

2012 kontingentet er på 1630,- kr.

Hanne Lund medejer af Revisionsfirmaet 
Erling Lund samt formand for Vejle og 
Omegn er ekstern revisor for VIRKSOM-
ME kvinder. 

Listen over hvilke udvalg, råd og nævn 
VIRKSOMME kvinder er repræsenteret i, 
blev gennemgået. Listen kan ses i besty-
relseshåndbogen. 

Næste HB møde afholdes i uge 9, 2.-3. 
marts 2012.

Redaktøren 
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Selvom der på dette tidspunkt var længe til jul, blev der handlet 
mange nisser, skåle og fade. Vi afsluttede aftenen med socialt samvær 
og middag.
En rigtig vellykket udflugt.

Aalborg Chokoladen
Den 6. september holdt vi vores årlige regionsmøde med Nordvest-
jyllands afd. 
Vi var 18 piger, der deltog i kurset på Aalborg Chokoladen.
Aalborg Chokoladen er et chokoladeværksted, hvor der bliver fremstil-
let eksklusivt håndlavet chokolade efter gamle traditioner og kun de 
bedste råvarer bliver anvendt.
Vi fik alle en bakke med marcipan, og så skulle vi fylde det med lækkert 
marcipan blandet med spiritus, pistacie og nougat. Derefter blev det 
overtrukket med den fineste chokolade i et rigtigt sindrigt system, og 
så skulle det pyntes med nødder, mandler og forskelligt drys.
Der blev grinet og snakket meget om vores kreative evner til deko-
ration.
Vi fik smagsprøver og kaffe, og det var bare ”mums”, og så fik vi alle 
ca. 500g konfekt med hjem. Lækkert.
Vi kørte ind til Aalborg til middag og snakkede videre. Alle var enige 
om, at det er hyggeligt at være sammen med pigerne fra Nordvestjyl-
land. En god aften.
Aase Kramer
 
nordsjælland
”Kvinde kend din bil”
Den 4. oktober var VIRKSOMME kvinder fra Nordsjælland inviteret til et 
arrangement hos Peugeot i Frederikssund – Bøttcher & Gaardsøe A/S.
Her var vi på værkstedet, hvor vi bl.a. fik demonstreret udskiftning 
af pærer, oliekontrol, påfyldning af sprinklervæske samt midlertidig 
”lapning” af et fladt dæk med skum.
Der var også mulighed for en kort køretur med instruktion i økonomisk 
kørsel med lavest muligt brændstofforbrug, hvilket en del benyttede 
sig af.
Bøttcher & Gaardsøe A/S havde også forberedt en konkurrence med 
fine præmier, hvor hovedgevinsten var 4 nye vinterdæk!
Ligeledes var der mulighed for at høre om Aloe Vera produkter og se på 
tøj fra butik Mica. E, idet disse to firmaer også var inviteret denne aften.
Der var meget at kigge på, og samtidig kunne vi forsyne os med mad 
og drikke.
Aftenen sluttede med et ”knald”, idet vi igen gik på værkstedet og 
overværede en prøveudløsning af en airbag.
Et fint arrangement hvorfra vi alle gik hjem lidt klogere på vores bil.
Merethe nielsen

Sydvestjylland
Den 11. oktober mødtes vi på restaurant Parken, hvor vi indtog mid-
dagen. Nogle af pigerne havde ægtefællen med. Det samme havde 
vore gæster fra VIRKSOMME kvinder Sønderjylland afdelingen. 
I vores selskab var også vicepolitiinspektør Bent Thuesen, der efter 
middagen fortalte om sit job, som leder af bl.a. personfarlig krimina-
litet. I 2007 kom politireformen, hvor man nedlagde rejseholdet og 
lagde 52 politikredse sammen til 12. Grænsepolitiet blev lagt sammen 
med syv andre politikredse til en, så det var nye tider.
Kriminalpolitiets opgaver dækker bl.a. grov vold, drabssager og sek-
suelle overgreb imod voksne og børn, samt videoafhøring af børn.
Helt aktuelt var der sagen om eksplosionen i et garageanlæg i Andst. 
Han fortalte om politiets arbejde med at observere. Er der fare for 
menneskeliv? Hvad er der sket; og hvem har gjort det? 
Bent Thuesen fortsatte med at fortælle, hvordan de arbejdede med 
en drabssag, som vi havde læst ret detaljeret om i avisen.
Netop, da man skulle rekvirere to dykkere fra frømandskorpset, var 
præsident Obama på besøg i Danmark. I første omgang var det 
helt umulig at få dykkere, men endelig mødte to helt unge fyre op 
uden den store erfaring. Bent Thuesen tilbød dem, at vente med 
eftersøgningen til det blev lyst, men de ville i havnebassinet her og 
nu. Han spurgte, om de havde gjort sig klar, at de måske fandt den 
døde person i det mørke plumrede vand, men de insisterede på at 
komme i gang.
Han fortalte også, hvor god gavn de har af beredskabsstyrelsen, som 
f.eks. kan tømme et vandhul, hvis der er sandsynlighed for at liget, 

LOKALSTOF
Fyn
Sommertræf
Den 24. august mødtes 22 VIRKSOMME kvinder på Køreteknisk Anlæg 
i Bogense for at få genopfrisket vores køre egenskaber. Vi trænede 
på glatte vejbaner, hvor vi blev meget bedre til at holde kursen, når 
vejen pludselig var spejlglat. For nogen lignede det ”Brian-kørsel” 
med utilsigtede håndbremsevendinger og lignende, men øvelse gør 
jo som bekendt mester. Derudover foretog vi hårde opbremsninger 
og undvigemanøvrer. Det er beskæmmende at opleve, hvor meget 
længere bremselængden bliver ved bare en lille forøgelse af farten. 
Efter kørslen var der social networking og middag på Erik Menveds 
Kro i Bogense.  Flere gav udtrykt for, at et lille kørekursus kunne være 
en god ide til et medarbejderarrangement. 
Toni Clausen

Scandinavia Tobacco Group
I september var vi på besøg på Scandinavia Tobacco Group i Assens.
Vi var 20 friske medlemmer, som fik en fantastisk rundvisning af en 
meget engageret medarbejder. Fabrikken i Assens er en af de ældste, 
i Danmark.
Den blev startet af fam. Gunnarsen, og i 1990 blev Orlik Tobacco 
Company A/S stiftet af C.B. Møller & Co, Assens Tobaksfabrik, og 
Skandinavisk Tobakskompagni Røgtobak. I 1993 købte man Peter 
Stokkebye International A/S, og væksten fortsatte i 2000, hvor Alfred 
og Chr. Petersen A/S i Horsens blev opkøbt. Siden er der opkøbt flere 
udenlandske tobaksfabrikker, og i dag hedder tobaksfabrikken Skan-
dinavian Tobacco Group  A/S.
STG, som fabrikken dagligt kaldes, er  den største på verdensmarkedet 
på pibetobak og cigarer.
Der er solgt 2.175 tons pibetobak og 3.170 tons fine-cut tobak i 66 
lande. Der er solgt 2,5 billioner maskinfabrikerede cigarer og 115 mill. 
håndlavede. Der sælges produkter i 100 lande over hele verden.
Vi havde den ære, at det var firmaets tobaksblander, der viste os rundt, 
og han ved, hvad der sker i hele virksomheden, og da vi kom til blande-
riet, kunne vi se og mærke, at det her er hans domæne. Vi fik en meget 
indgående og engageret indførelse i blanding af tobak.
STG har også en forretning i København - Davidoff-My Own Blend. Der 
kan man få blandet sin ”egen” tobak, ligesom man også kan i Assens.
Inden rundvisningen indtog vi en super menu på Marcussens Hotel i 
Assens.  Sammen med vore mænd og VIRKSOMME kvinder havde vi 
en spændende og super god aften.
Grete Vollemann

Hudplejeklinik
Til årets sidste møde, deltog 20 piger og vi mødtes på Hudplejeklinik-
ken i Ringe. Indehaveren, Charlotte Hvenegaard fortalte, om sin ud-
dannelse som kosmetolog, fodplejer og om forretningens dagligdag, 
hvor der er ansat yderligere 3 kosmetologer og 1 butiksassistent, som 
forestår salget af lingeri.
Aftenen forløb med en lille mannequinopvisning af undertøj og nattøj 
med gode ideer til julegaveindkøb.
Der var mulighed for at få lagt make-up og få inspiration til brug af 
nye farver og effekter.
Charlotte havde sørget for 2 flotte præmier fra Jane Iredale til en værdi 
af 2.000 kr. De blev udloddet, og de heldige vindere var Lone Rasmus-
sen og Jette Knudsen.
Derefter gik vi på Café Wessel, og resten må I gætte jer til.
Soya nielsen

nordjylland
Sommerudflugt
Sæsonen startede vi med vores sommerudflugt, der i år gik til Moseby, 
hvor vi besøgte Etly Klarborgs nisseforretning. Der er nisser overalt, 
kæmpestore og bittesmå. Etly Klarborg designer selv sine nisser, og 
tager ofte udgangspunkt i sig selv, eller folk hun kender.
Hun laver et eksemplar, og lader det så gå videre til produktion.
Vi kender dem alle fra forretningerne som Trip Trap nisserne - et stort 
samlerobjekt.
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eller et evt. mordvåben er bortskaffet her. De sætter også lys og af-
spærring op, så politiet kan udføre arbejdet på alle tider af døgnet.
Ifølge Bent Thuesen er det værste område at arbejde med, krænkelse 
af børn. Det er så meningsløst, men det er på den anden side spæn-
dende at dykke ned i krænkerens livsforløb og finde ud af, hvorfor 
gjorde vedkommende de grimme ting. 
Desværre er der en ny sag, som er aktuel i skrivende stund. En 40-årig 
mand, som har krænket børn igennem 23 år. 
Bent Thuesen opfordrer alle til at være opmærksomme og kritiske 
overfor sine omgivelser. Det var også det, der skete i pædofilisagen 
med den 40-årige. En mor fik modet til at melde ham, og straks var 
der tre andre mødre, som gjorde det samme, og derefter meldte den 
40-årige sig selv hos politiet.
Afslutningsvis sagde Bent Thuesen, at pressen er samfundets vogtere, 
og om sig selv sagde han, at han er privilegeret, og har det bedste og 
mest spændende job hos Syd- og Sønderjyllands Politi.
Anna Birthe Pedersen

Sønderjylland
Sognepræst Benedikte Bock Pedersen
Tirsdag d. 6. september var 
opstartsdatoen i denne sæ-
son. Vi havde denne aften be-
søg af Sognepræst Benedikte 
Bock Pedersen fra Haderslev. 
Vi var 25 friske piger, som 
var mødt op til et fantastisk 
spændende foredrag, som Benedikte fremlagde med stor iver, livs-
glæde og gejst for sit erhverv. Det kan være meget følelsesmæssigt, og 
det er vigtigt at vise indsigt og forståelse for det enkelte menneske. Jeg 
kan vist roligt sige, at vi alle blev revet med af stemningen og nu har 
fået et lidt andet syn på, hvordan en præst også kan leve og arbejde. 
Lene D. nielsen

IT-kursus/klippekort 
4 mandage i september/oktober var vi et hold af VIRKSOMME kvinder 
og nogle mænd på kursus på Haderslev Handelsskole. Denne gang 
var det ikke forudbestemt, hvad kurset skulle handle om, og netop 
derfor blev det kaldt IT-klippekort. Vi skulle hver især komme med 
forslag til, hvad vi ville arbejde med – og undervisningen var derfor 
individuel. Der var nogen, der arbejdede med foto – og tegneprogram, 
andre med Word og Excel. En anderledes måde at blive undervist på, 
som var lærerigt.
Birgitte Viereck

Vejle og Opland
Givskud Zoo
Vores 2011-12 sæson blev skudt i gang med et fantastisk godt arran-
gement. Vi besøgte Givskud Zoo (Løveparken) udenfor deres normale 
åbningstid.
20 forventningsfulde deltagere mødte op den 13. september, hvor vi 
blev godt modtaget af en meget sød guide. Vi var på rundtur i bus-
sen, hvor vi så lidt af parken. Derefter kørte vi til Gorillaburet og så det 
fantastiske familieliv, gorillaerne har.
Overhovedet er uden tvivl Samson, den store gorilla – lidt af en super-
star, med egne venner på facebook. Han opfører sig også som sådan 
en! Det er tydeligt, at han er smask forelsket i dyrepasseren – som 
denne aften også er vores guide. Da hun vender ham ryggen for at 
fortælle os noget, bliver han så fornærmet, at han demonstrativt også 
vender ryggen til hende og blot sidder og surmuler resten af tiden, 
mens vi er på besøg hos ham. Hun fortæller også, at hvis der kommer 
mandlige dyrepassere ind til ham, bliver han jaloux, fordi han synes, 
at de kommer for tæt på hans hunner.
Vi fik også lov til både at besøge staldene med løver og næsehorn.
Det er en meget speciel oplevelse at stå så tæt på et stort næsehorn 
og få lov til at klø den i panden og fodre den.
Løverne fik vi nu – heldigvis – ikke lov til at røre, men vi så, hvordan 
de værnede om deres unger. De har et specielt forhold til ungerne, 
hvor alle passer alles unger – ret praktisk! Fantastisk søde var de – un-
gerne – men selvom det ligner små katte, som man bare har lyst til at 
røre ved, er ingen i tvivl om, at de fra fødslen bliver oplært i, at skulle 
forsvare sig og jage vildt. 

Efter denne spændende rundtur i parken og staldene holdt guiden 
foredrag, hvor hun levende fortalte om parkens historie, og den virk-
somhed der drives i dag. Det var fantastisk at høre den entusiasme 
hvormed hun – og den kvindelige buschauffør – omtalte deres 
arbejdsplads på. Ingen tvivl om at de virkelig elsker deres job – og 
forstår at formidle det!
Givskud Zoo bød på middag - en god afslutning på et dejlig og spæn-
dende arrrangement. 
Når bladet kommer på gaden har vi afholdt vores julemøde og så 
mødes vi igen den 18. januar 2012, hvor vi har fornøjelsen af at skulle 
besøge Spinderihallerne i Vejle. Et spændende tiltag hvor kultur og 
erhvervsudvikling går hånd i hånd.
Jeg vil slutte med at ønske alle medlemmer i VIRKSOMME kvinder en 
rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Hanne Lund

Vestsjælland
Vi startede sæsonen mandag den 29. august med at besøge Zengar-
den i Vedde, det var øsende regnvejr, men alle var klædt på til vejret 
med regnfrakker, gummistøvler og paraplyer samt højt humør.
Det var en fantastisk oplevelse og alle var meget imponerede.
Haven, der er ca. 5000 m2 er beliggen-
de i den lille landsby Vedde, i nærhe-
den af Stenlille på Sjælland. Den ejes 
af Jakobine og Jørgen Nielsen og har 
taget mere end 27 år at anlægge. Jør-
gen har, ene mand, forvandlet havens 
flade jord til et smukt bjerglandskab, 
bygget op af mere end 4000 tons store granitsten.
Vi startede med rundtur på egen hånd. Trods årstiden var der meget 
at se på, og det foregik op og ned ad trapper anlagt i natursten. Der 
var mange sjældne træer (som de selv har bragt hjem fra forskellige 
steder i verden) og store anlagte damme med japanske koikarper, 
det er Europas største koikarpeanlæg, der er koikarper, der er 80 cm. 
lange og vejer 10 kg.
Jeg var nødt til at gå haven igennem et par gange og fik stadig øje 
på nye ting.
Efter havevandringen blev der serveret kaffe og kage i kælderetagen, 
hvor Jacobine havde mange fine patchworktæpper hængende overalt 
på væggene.
Jørgen var nu kommet tilbage, og han fortalte, om hvordan haven var 
blevet til og aldrig ville blive færdig.
Det var en utrolig god oplevelse, og jeg vil anbefale andre at besøge 
haven, især til maj, hvor der er mange rhododendroner, der vil stå i 
fuldt flor. Se mere på deres hjemmeside: www.zen-garden.dk og se 
de mange skønne billeder.
Vi var 32 personer, der deltog, og der var medlemmer både fra Maribo, 
København og Nordsjælland, dejligt at se vores arrangement kunne 
trække andre afdelinger til.

Den 27. september var vi 16 personer der deltog i et foredrag om, 
hvordan man forhandler med sin bank.
Jacob Thiel fra Håndværksrådet var en meget levende og spændende 
foredragsholder at høre på, han gav os nogle gode råd om, hvordan vi 
selv skulle være forberedt til møde med banken og anbefalede os at 
være på forkant og selv  bede om et møde  og ikke vente på at blive 
indkaldt til det evt. årligt møde.

I oktober gik turen til Gørlev, hvor vi besøgte A/S Crispy Food Inter-
national.
A/S Crispy Food International blev grundlagt i 1983  og  udvikler og 
fremstiller især morgenmadsprodukter og TopCups, der sælges til 
mejerier i hele Europa. Herudover fremstilles kostfibre til fødevarein-
dustrien og nougat til isbranchen. Vi fik fortalt virksomhedens historie, 
derefter blev vi iklædt kitler, huer og blåt overtræk på skoene og vist 
rundt på fabrikken. De var bl.a. ved at producere chokolademysli, så 
der duftede af chokolade i hele fabrikken.
Det var spændende at høre, hvordan en lille fabrik i en lille by havde 
fundet en niche, hvor de kan beskæftige 5o ansatte.
Vi var 23 personer, der deltog i dette virksomhedsbesøg, og alle fik en 
bærepose med flere af deres produkter med hjem.
Gerly Larsen
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Konferencen i Herning 
Herning afdelingen bød os velkommen, 
de havde glædet sig til vores besøg og 
den første gæst, der fortalte om Herning 
og opland var Hernings 1. Viceborgme-
ster Birgit Jonassen.

Birgit Jonassen fortalte begejstret om 
Herning kommune, der ligger midt i 
alting. Der er næsten lige langt fra den 
ene kyst til den anden, der er bakker, 
der er fl adt.
Herning Kommune er den 3. største 
kommune i Danmark målt på areal, og 
målt på indbyggerantal er kommunen 
den 12. største. Det er en kommune 
med et stort opland, og det er en af 
grundene til, at det er en god handelsby.
Ikke mindst de store koncerter er med 
til at trække rigtig mange mennesker til 
byen. Birgit Jonassen afsluttede med at 
ønske os et godt ophold i Herning
Den næste foredragsholder var ur-de-
signer Christina Hembo, der nu er bosat 
med sin familie i Herning. Christina er 
et lysende eksempel på, at man skal tro 
på det, man gerne vil, når ideen er der 
– og stå fast.
Godt hjulpet af sin mand Claus, der 
er administrerende direktør for fi rmaet 
”Christina Design London”, som tog sin 
start i 2001 i London. Hovedsædet lig-
ger i dag i Herning ved deres bopæl, så 
de nemt kan få familielivet med deres 
to børn Marcus og Sophie til at fungere.

Christina’s ide til billige luksus ure blev 
skabt på grund af de mange ture frem 
og tilbage fra England til Danmark – 
når man kunne sælge billige fl ybilletter 
kunne man vel også sælge billige luksus 
ure! – Og ja, det kunne Christina.
Først skulle det nye ur-mærke skabes, 
derefter skulle alle overfl ødige omkost-
ninger skæres væk, samtidig skulle der 
ikke være en skyhøj fortjeneste, der ville 
ødelægge al opstart. Prisen skulle være 
attraktiv.

Urene bliver fabrikeret på en fabrik i 
Schweiz. Personalet, der er ansat, er kon-
torpersonale og sælgere, 13 i alt. 

En vækst på omkring 300% hvert år er 
imponerende og omsætningen i ud-
landet er ca. 75% og urene sælges i 40 
lande.
Christina’s ure kendetegnes ved diaman-
terne, og de forgyldte ure er belagt med 
23 karats guld. Designet står Christina 
for, ”Og jeg kan lide dem alle sammen”, 
siger hun.

Nyheden om at et lille dansk fi rma 
gik ind og ville sponsere et dansk 
cykelhold var meget overraskende. 
Det var fi rmaet Christina’s urfi rma, 
der ville sponsere et cykelhold med 
Michael Rasmus-
sen i spidsen – og 
sådan blev det. 
Både Christina 
og Claus er me-
get engageret i 
cykelholdet Chri-
stina Watches 
Onfone, som 
de forventer sig 
meget af. Ja, det 
er et nyt kapi-
tel i deres hver-
dag………… 
Et dejligt inspi-
rerende fore-
drag.
Der var dømt 
hygge om aftenen, 
da der under mid-
dagen var musik og 
”Pizza - underhold-
ning”.

Lørdag morgen star-
tede vi med ”For-
mandens time”, hvor 
vi fi k en kort oriente-
ring af Ann H. Frede-
riksen, da Ann kom 
ind på den nye hjem-
meside – tog kasserer 
Dorthe Mehlbye ordet 
og gennemgik den nye 
fl otte hjemmeside. Dorthe forventer, at 
der vil være tilretninger i et  halvt års tid.

I samlet trop gik vi op til DGI-huset, hvor 
vi blev guidet rundt i den meget specielle 
bygning og de meget fl otte lokaler. DGI-
huset åbnede i december 2010.

Det har været en meget svær opstart 
– og i dag er DGI-huset en underaf-
deling af DGI-Byen i København. Der 
er det hele, moderne træningsfacilite-
ter med redskaber, vandkulturhuset, 
der er indrettet med bassiner, klatre-
væg, trampoliner m.m., der er en Well-
ness afdeling, hvor du kan slappe af 
udenfor siddende i et kar, motions-
center osv. – det var overvældende.
Dertil er hørende et hotel, og overnat-
tende gæster kan spise i DGI-husets café.

Det er en åben café – så man kan sidde 
og se ind i svømmehallen, og det sidste 
nye er, at man kan komme og indtage 
sin morgenmad/brunch, og dyrke sport 
enten før eller efter.
Efter rundvisningen afsluttede vi med fro-
kost og formand Wenche Fløe takkede for 
et par gode dage og deltagelsen. 

Redaktøren

tAK FrA Herning
Tusind tak til alle som deltog ved Lands-
konferencen i Herning den 28. septem-
ber.
Tak for jeres gode humør og positive 
indstilling.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Herning
v/ Formand Wenche Fløe
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ProLøn har lavet løn til små og mellem-
store virksomheder igennem mange år. 
Vi udvikler selv løbende lønsystemet, 
så det til enhver tid er på forkant med 
nyheder, lovændringer og reguleringer.
Et af de sidste nye tiltag er kurser i brugen 
af ProLøn-Internet. ”Der har været over-
vældende stor interesse for de grundkur-
ser, vi har afholdt her i efteråret. Det er 
dejligt, når nye initiativer bliver taget så 
godt imod,” siger salgskonsulent Susanne 
Lauritzen.

Nye kursusdatoer for foråret 2012 kom-
mer snarest på vores hjemmeside,
her kan du også melde dig til.

Stor fl eksibilitet
Lønindberetningen foregår via internet-
tet og kan foretages på alle tider af døg-
net. Stor fl eksibilitet kendetegner i det 
hele taget systemet, der bl.a. giver ad-
gang til et sikkert og overskueligt arkiv,
lønhåndbog samt direkte og personlig 
kontakt til lønkonsulenter.
Susanne Lauritzen forklarer, at alle med-
lemmer af VIRKSOMME kvinder har mu-
lighed for at tilmelde sig ProLøns lønsy-
stem og kan samtidig få hjælp til opstar-
ten - uden ekstra beregning.
Udover disse gode fordele har alle med-
lemmer af VIRKSOMME kvinder mulig-
hed for at vinde et gavekort til en valgfri 
restaurant. Det eneste du skal gøre er, at 
tilmelde din virksomhed til ProLøn, og 
have gennemført første lønkørsel inden 
31.1.2012. Når du indsender tilmeldingen, 
skal du gøre os opmærksom på, at du 
ønsker at deltage i konkurrencen, og at 
du er medlem af VIRKSOMME kvinder.

Tilmelding fi nder du på vores hjemme-
side www.proloen.dk

30 års erfaring 
og med på det sidste nye

Susanne Lauritzen
Salgskonsulent
ProLøn

30 års erfaring og med på det sidste nye

ProLøn har lavet løn til små og mellemstore virksomheder igennem mange år. Vi udvikler 
selv løbende lønsystemet, så det til enhver tid er på forkant med nyheder, lovændringer 

og reguleringer.

Et af de sidste nye tiltag er kurser i brugen af ProLøn-Internet. ”Der har været overvældende 
stor interesse for de grundkurser, vi har afholdt her i efteråret. Det er dejligt, når nye initiati-
ver bliver taget så godt imod,” siger salgskonsulent Susanne Lauritzen.

Nye kursusdatoer for 
foråret 2012 kommer 
snarest på vores hjem-
meside, her kan du 
også melde dig til.

Stor fleksibilitet

Lønindberetningen foregår via internettet og kan foretages på alle tider af døgnet. Stor fleksibilitet 
kendetegner i det hele taget systemet, der bl.a. giver adgang til et sikkert og overskueligt arkiv, 

lønhåndbog samt direkte og personlig kontakt til lønkonsulenter.

Susanne Lauritzen forklarer, at alle medlemmer af VIRKSOMME kvinder har mulighed for at tilmelde 
sig ProLøns lønsystem og kan samtidig få hjælp til opstarten - uden ekstra beregning.  

Udover disse gode fordele har alle medlemmer af VIRKSOMME kvinder mulighed for at vinde et 
gavekort til en valgfri restaurant. Det eneste du skal gøre er, at tilmelde din virksomhed til 

ProLøn, og have gennemført første lønkørsel inden 31.1.2012. Når du indsender tilmeldingen, skal du 
gøre os opmærksom på, at du ønsker at deltage i konkurrencen, og at du er medlem af VIRKSOMME 
kvinder.

Tilmelding finder du på vores hjemmeside www.proloen.dk

Positiv feedback fra kursisterne på de første grundkurser: 

• ”God bred information og fif, som man kan bruge og dermed spare tid.”
• ”Fik oplysninger om ting, jeg ikke var klar over systemet kunne.”
• ”Dejligt, at der er plads til individuelle spørgsmål

Sønderjydsk Kål er en familieejet virksomhed, der fremstiller kogt,
hakket dybfrossen hvidkål og grønkål - helt uden tilsætningsstoffer.
Den friske kål bliver kogt, hakket og nedfrosset umiddelbart efter
høsten, så vitaminer og friskhed bliver bevaret optimalt.

Klik ind på www. soenderjydsk-kaal.dk - her er lækre, traditionelle
opskrifter og nye spændende 
retter med vitaminrig, dyb-
frossen kål. På hjemmesiden 
kan du også bestille gratis 
opskriftshæfter med ny 
inspiration. Velbekomme!

Lækre retter med
Sønderjydsk Kål
Lækre retter med
Sønderjydsk Kål

Hirsevej 19 • DK-6100 Haderslev • Telefon +45 7452 7092 • Fax +45 7453 1834 • post@soenderjydsk-kaal.dk • www.soenderjydsk-kaal.dk

positiv feedback fra kursisterne 
på de første grundkurser:

•  ”god bred information og fi f, 
som man kan bruge og dermed 
spare tid.”

•  ”Fik oplysninger om ting, jeg 
ikke var klar over systemet 
kunne.”

•  ”Dejligt, at der er plads til indi-
viduelle spørgsmål

Sæt X ved den 8. juni 2012

til en gang golf på Aaskov golfbane, 
Sandetvej 19, Sønder Felding.

Bente Hansen, Kirsten Rahbek og 
Hanne Hald fra Herning afdelingen 
arrangerer golfturneringen i 2012.
 Der vil komme mere om dette arran-
gement i næste blad.
Redaktøren

Se Birgitte Viereck på tvsyd.dk 
under Jul på Gram Slot 4
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Stafetten...  nr. 13

Hvad kan du bruge VIRKSOMME kvinder til
- og hvad kan du gøre for dem!!

giver stafetten
videre til...

Jeg meldte mig ind i VIRKSOMME kvin-
der efter at have læst en stor artikel om 
den nyudnævnte formand Ann H. Frede-
riksen i Femina. Jeg havde længe gået 
og luret på, at jeg måtte fi nde mig et 
netværk, som kunne give mig indsigt og 
gøre mig klogere i at drive en virksom-
hed samt give mig nogle kompetente 
mennesker at drøfte hverdagsproble-
mer, udvikling og lovgivning med. Efter 
at have læst artiklen tænkte jeg. Her er 
den rigtige forening. Her kan jeg få den 
sparring, som jeg har brug for. 

Min første kontakt med VIRKSOMME 
kvinder skete én dag i december, hvor 
der var inviteret til årets julemøde. I før-
ste omgang havde jeg bare meldt mig 
ind, og ikke fået mig taget sammen til 
at melde mig til nogle møder eller arran-
gementer. Derfor var julemødet en rigtig 
god anledning, hvor jeg blev taget godt 
imod og fi k snakket med mange spæn-
dende kvinder. Det eneste minus var, at 
jeg ikke kunne se så mange kvinder på 
min egen alder. 
Jeg havde rigtig meget brug for at kunne 
spejle mig og få noget feedback af kvin-
der, der var nogenlunde i samme livs-
bane, som jeg selv. Derfor tog jeg også 
mit medlemskab op til overvejelse igen.
Heldigvis nåede jeg ikke så langt, som til 
at melde mig ud og blev i stedet hurtigt 
en del af bestyrelsen i København og 
Omegn.
Det var, da jeg selv begyndte at tage 
aktivt del i foreningen, at jeg for alvor fi k 
udbytte af at være medlem af VIRKSOM-
ME kvinder samt at jeg kunne mærke, 

hvor meget jeg også kunne give videre 
af min erfaring til andre medlemmer. 

Det er denne balance mellem at give og 
modtage, som er så vigtig for forenin-
gens og netværkets fremtidige virke. 
Det duer ikke, hvis man bare melder sig 
ind og regner med, at man bare kun skal 
modtage. Det bliver en for fattig dialog 
mellem os. Vi skal kunne mærke hinan-
den, og vi skal kunne svinge imellem at 
modtage nogle vise ord, spændende 
foredrag, gode virksomhedsbesøg og 
ny viden samtidig med, at vi yder liv til 
vores fællesskab. Det er skønt at kunne 
formidle ny viden til andre mennesker, 
at give dem indsigt i en verden som de 
måske ikke lige kender eller blot lytte til, 
hvad de har at fortælle. Når dette går op 
i en højre enhed, så er det, at vi udvider 
vores horisont og bliver mere åbne som 
mennesker. 

Et eksempel på dette er i høj grad VIRK-
SOMME kvinders kursus i kommunika-
tion og konfl iktløsning. 
Dette er ikke noget, vi bare har meldt os 
til. Vi har aktivt oprettet vores eget kur-
sus. Vi kommer fra alle dele af Danmark 
og tager 2 dage ud af kalenderen om må-
neden. Det koster både arbejdsmæssigt 
og familiemæssigt, men sikke en masse 
vi får med os. Det er supert - at mærke 
vores forskellighed og vores tilgang til 
problemstillingerne. Vi åbner øjnene for 
ny og meget brugbar viden. Vi lærer, at 
vi kan gøre tingene på mange forskellige 
måder, med stor respekt for hinanden.
Denne process kunne aldrig have været 

ført ud i livet, hvis ikke vi hver især var 
mødt op videbegærlige og med enga-
gement. Vi har alle givet og fået en hel 
del undervejs. Hvis vi bare var mødt op 
og regnet med at appelsinen faldt ned i 
turbanen, så havde det været et dødt og 
kedeligt uddannelsesforløb.

Denne lyst til at yde og nyde kunne jeg 
godt tænke mig, at vi så noget mere af 
i vores gode forening. Vi skal ikke kun 
regne med, at det er bestyrelserne, der 
skal komme med de gode og spæn-
dende forslag. Hvis vi virkelig skal leve 
en spændende tilværelse som forening, 
så skal vi selv hver især tænke på, hvad 
vi kan tilbyde VIRKSOMME kvinder. Vi 
har alle stor indsigt i mange forskellige 
emner, som vi kan give videre.

Kom og vær med til de forskellige arran-
gementer. Byd ind med jeres mening. 
Fortæl hvad I har på hjertet. Det giver 
både dem der lytter og jer selv en god 
oplevelse. Fortæl hvad I kunne ønske at 
bruge VIRKSOMME kvinder til. Mulighed-
erne er mange og spændende både på 
det fi rmamæssige, lovgivende og per-
sonlige plan.

Så kære VIRKSOMME kvinde vær aktiv, 
brug hinanden, gerne på tværs af land-
et. Tænk over hvad du selv kan byde 
ind med. Jo mere aktive vi hver især er, 
jo mere sjovt og spændende gør vi det 
både for os selv og andre og for alle VIRK-
SOMME kvinder.

Benita Sørensen
København og Omegn

Ilse Andersen 
Nordsjælland
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Kan en arbejdsgiver kræve, at man går 
ned i løn? Og kan arbejdsgiveren kræ-
ve, at en sekretær fremover alene skal 
lave kaffe og gøre rent? Disse spørgs-
mål bevares i denne artikel samtidig 
med, at der gives en generel introdukti-
on til, hvad man som medarbejder kan 
gøre, når chefen indfører ændringer i 
ansættelsesforholdet.  
Alle ansættelsesforhold bygger på en 
række ulovfæstede principper, som bå-
de arbejdsgiver og lønmodtager har en 
pligt til at overholde. Arbejdstagerens 
generelle loyalitetspligt – dvs. pligt til at 
udvise loyalitet overfor arbejdsgiveren 
og dennes virksomhed – er et eksempel 
herpå. Et andet eksempel er arbejdsgive-
rens ledelsesret. Som en følge af denne 
ledelsesret, har arbejdsgiveren ret til at 
opstille retningslinjer på arbejdsplad-
sen og har i øvrigt ret til at give medar-
bejderne instruktioner og gennemføre 
kontrolforanstaltninger. Ledelsesretten 
giver også arbejdsgiveren mulighed for, 
at indføre en lang række ændringer i 
ansættelsesforholdet. Dette gælder fx 
mindre omlægning af pauser, - nye ar-
bejdsopgaver der ikke afviger væsentligt 
fra de hidtidige samt effektivisering og 
sammenlægning af funktioner.
Det er dog ikke alle ændringer, som ar-
bejdsgiveren frit kan gennemføre med 
henvisning til ledelsesretten. Ethvert 
ansættelsesforhold er nemlig bundet 
af visse forudsætninger og ændringer, 

der er så indgribende, at der reelt er tale 
om et helt nyt ansættelsesforhold, kan 
arbejdsgiveren ikke foretage i medfør 
af sin ledelsesret. Dvs. større ændringer 
som fx lønnedgang, væsentlig ændring 
i arbejdsopgaver (fx tømrer der fremover 
skal udføre malerarbejde), ændringer i 
arbejdstidens beliggenhed (fx fra dag- til 
nathold) falder udenfor ledelsesretten. 
Selvom ændringerne falder udenfor le-
delsesrettens grænser, er dette dog ikke 
ensbetydende med, at arbejdsgiveren 
ikke kan gennemføre dem, det kræver 
bare iagttagelse af en særlig procedure. 

Arbejdsgiveren skal ved væsentlige æn-
dringer varsle disse, med det individu-
elle opsigelsesvarsel og ændringerne 
vil dermed først træde i kraft ved udlø-
bet af dette varsel. Er der i ansættelses-
kontrakten fx aftalt, at arbejdsgiverens 
opsigelsesvarsel er 3 måneder, kan ar-
bejdsgiveren med 3 måneders varsel 
gennemføre væsentlige ændringer. Man 
har som arbejdstager ikke nogen pligt 
til at acceptere ændringerne - men gør 
man ikke det, skal man anse sig for være 
opsagt ved varslets udløb. Formelt op-
siges medarbejderen således fra den 
nuværende stilling og tilbydes en nyan-
sættelse på ændrede vilkår. 

Efter retspraksis kan arbejdsgiver i særli-
ge tilfælde indføre væsentlige ændringer 
med et kortere varsel end i det i forhol-

det aftalte. Dette gælder særlige situa-
tioner, hvor arbejdsgiveren har et akut 
behov for, at ændringerne indtræder 
tidligere. Det bedste eksempel herpå er 
den situation, hvor arbejdsstedet flyttes 
og arbejdsgiveren derfor har et aktuelt 
behov for, at medarbejderne møder op 
på den nye adresse. Her kan arbejdsgi-
veren efter retspraksis kræve ændringen 
indtrådt tidligere mod dog at betale 
en kompensation herfor til medarbej-
derne. Arbejdstageren skal altså her i en 
periode – som svarer til det gældende 
opsigelsesvarsel - kompenseres for den 
ekstra transporttid, ligesom de ekstra 
transportomkostninger kan refunderes.

I praksis kan det være svært at afgøre, 
hvor væsentlig ændringen af og om 
du uden videre er nødt til at acceptere 
den. Du bør derfor altid kontakte din 
advokat for en nærmere afklaring af 
konsekvenserne ved en forestående stil-
lingsændring. 

”Ændring af 
ansættelsesvilkår”TINA-ret venligst billede til! 

 

Theresa Dam Andersen 
Advokatfuldmægtig  
Ret&Råd Sundhuset 
 

”Ændring af ansættelsesvilkår” 

Kan en arbejdsgiver kræve, at man går ned i løn? Og kan 
arbejdsgiveren kræve, at en sekretær fremover alene skal lave kaffe 
og gøre rent? Disse spørgsmål bevares i denne artikel samtidig med, 
at der gives en generel introduktion til, hvad man som medarbejder 
kan gøre, når chefen indfører ændringer i ansættelsesforholdet.   

Alle ansættelsesforhold bygger på en række ulovfæstede principper, som både 
arbejdsgiver og lønmodtager har en pligt til at overholde. Arbejdstagerens 
generelle loyalitetspligt – dvs. pligt til at udvise loyalitet overfor arbejdsgiveren og 
dennes virksomhed – er et eksempel herpå. Et andet eksempel er arbejdsgiverens 
ledelsesret. Som en følge af denne ledelsesret, har arbejdsgiveren ret til at opstille 
retningslinjer på arbejdspladsen og har i øvrigt ret til at give medarbejderne 
instruktioner og gennemføre kontrolforanstaltninger. Ledelsesretten giver også 
arbejdsgiveren mulighed for, at indføre en lang række ændringer i 
ansættelsesforholdet. Dette gælder fx mindre omlægning af pauser, - nye 
arbejdsopgaver der ikke afviger væsentligt fra de hidtidige samt effektivisering og 
sammenlægning af funktioner. 
Det er dog ikke alle ændringer, som arbejdsgiveren frit kan gennemføre med 
henvisning til ledelsesretten. Ethvert ansættelsesforhold er nemlig bundet af visse 
forudsætninger og ændringer, der er så indgribende, at der reelt er tale om et helt 
nyt ansættelsesforhold, kan arbejdsgiveren ikke foretage i medfør af sin 
ledelsesret. Dvs. større ændringer som fx lønnedgang, væsentlig ændring i 
arbejdsopgaver (fx tømrer der fremover skal udføre malerarbejde), ændringer i 
arbejdstidens beliggenhed (fx fra dag- til nathold) falder udenfor ledelsesretten. 
Selvom ændringerne falder udenfor ledelsesrettens grænser, er dette dog ikke 
ensbetydende med, at arbejdsgiveren ikke kan gennemføre dem, det kræver bare 
iagttagelse af en særlig procedure.  

Arbejdsgiveren skal ved væsentlige ændringer varsle disse, med det individuelle 
opsigelsesvarsel og ændringerne vil dermed først træde i kraft ved udløbet af 
dette varsel. Er der i ansættelseskontrakten fx aftalt, at arbejdsgiverens 
opsigelsesvarsel er 3 måneder, kan arbejdsgiveren med 3 måneders varsel 
gennemføre væsentlige ændringer. Man har som arbejdstager ikke nogen pligt til 
at acceptere ændringerne - men gør man ikke det, skal man anse sig for være 
opsagt ved varslets udløb. Formelt opsiges medarbejderen således fra den 
nuværende stilling og tilbydes en nyansættelse på ændrede vilkår.  

Theresa Dam Andersen
Advokatfuldmægtig
Ret&Råd Sundhedhuset

Dana er for Dem, Der gør Det

test Dig selv på Dana-trappen og se, hvilke trin vi kan hjælpe Dig opaD. Besøg www.dana.dk

For os er de selvstændige samfundets største helte, og vi vil være deres bedste ven. Når man har drømt 
sammen med titusinder af selvstændige medlemmer i 35 år, lærer man hele tiden nyt. Heldigvis. 
Derfor ændrer Dana nu udseende og indhold, så vi kan støtte vores medlemmer endnu bedre.

mit liv er fyldt 
med selvværd og lykke 

tina jacobsen Wilstrup
indehaver, frederiksberg Chokolade

// 116 timers arbejdsuge
// 12 timers barsel 
// mistet gamle venner
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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

Medlemsskabet betyder ikke nødven-
digvis, at vi er enige i alle synspunkter, 
fremført af disse organisationer.

Vi er medlem af:

VIRKSOMME kvinder har selvfølge-
lig fået nye medlemmer hen over 
efteråret. Som ved fødselsdagslisten 
spiller den nye hjemmeside også ind 
her, hvilket vi selvfølgelig er de før-
ste til at beklage.
Redaktionen håber, at det er muligt 
at bringe en liste over de ny ind-
meldte i blad 1 – 2012.

Redaktøren 

Bemærk:
På grund af ny hjemmeside, er det kun 
medlemmer på fødselsdagslisten, der 
stod i systemet før 1. september 2011. 
Hvis I har nye medlemmer der fylder 
rund, vil de ikke være på denne liste!

Fyn
Joan Thulesen 08-01 50 år 

Herning og Omegn  
Hanne Damgaard Hald 27-12 50 år

nordjylland
Kirsten Bobach 23-01 60 år

nordsjælland  
Inger Antonsen 27-12 60 år

nordvestjylland  
Halla Palm 12-02 40 år
Thilda Mikkelsen 10-03 60 år

Sydsjælland  
Anne Halling Wulff 20-02 60 år

Vestsjælland  
Lis Andersen 24-01 60 år
Ruth Andersen 03-03 70 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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Turen starter på Kolding Banegård, hvor-
fra vi vil køre med Billum Busser. Der vil 
blive serveret rundstykker, kaffe/te og 
sandwich undervejs samt mulighed for 
at købe drikkelse. Forventet ankomst til 
Berlin ca. kl. 16.00. Vi skal bo på det 3 
stjernede Hotel Delta en kilometer fra 
Potsdamer Platz.
Vi skal besøge stasifængslet Hohen-
schönhausen, lige uden for Berlin, hvor 

vi vil blive guidet rundt af en tidligere 
fange. Hohenschönhausens kælder-
fængsel blev i marts 1951 overtaget af 
Ministeriet for Statssikkerhed, og ad-
skillige modstandere af det kommuni-
stiske diktatur blev holdt indespærret i 

1950erne. I slutningen af 50erne blev der 
opført en ny bygning, hovedparten af 
fangerne var her mennesker, der havde 
forsøgt at flygte eller emigrere fra DDR 
eller folk, der blev forfulgt på grund af 
deres politiske overbevisning. Fængslet 
blev lukket i 1990. Mere end 330.000 per-
soner besøger hvert år dette mindested.
Det Mexikanske firma Cemex OstZement 
tager imod os, hvor den danske vicepræ-
sident Martin Langvad vil fortælle om 
sit spændende liv, hvor størstedelen er 
tilbragt i Asien, og sine erfaringer med at 
lede et firma i Tyskland. Ved rundvisnin-

gen vil den danske chef Martin Langvad 
føre os ud til virksomhedens kalkbrud 
samt ind i fabrikken, hvor cement og 
beton produceres ved 1.500o varme - en 
produktion, hvor store mængder CO2 
frigives. CEMEX har valgt at kompensere 
for denne CO2-udvikling med et affalds-
forbrændingsanlæg, der sætter plusser i 
økoregnskabet. Et spændende projekt, 
som vi også vil se nærmere på. 
 
Herefter fritimer på egen hånd i Berlin 
inden vi mødes til aftensmaden, der 
denne fredag aften vil foregå i Berlins 
fjernsynstårn.

pris i dobbeltværelse: kr. 4.079,-
tillæg for enkeltværelse: kr. 408,-
tilmeldingsskema og program ud-
sendes på mail.

Kursusleder Elisabeth Weber

Studietur til Berlin den 18. - 21. april 2012

I det nye regeringsgrundlag blev det 
bebudet, at servicefradraget (håndvær-
kerfradraget) skulle afskaffes fra den 31. 
december 2011, og i stedet indføres et 
energirenoveringstilskud fra og med 
den 1. januar 2012. 
Regeringen har overraskende besluttet 
at fortsætte ordningen, idet den nye 
regering ikke kunne nå at få energire-
noveringspuljen på plads inden nytår.
Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn vil 
lade ordningen fortsætte, så der vil være 
fradrag at hente i hele 2012. 
For at få fradrag i 2011 skal arbejdet være 
udført og regningen betalt inden den 
31. december 2011. Arbejdet skal betales 
med en af disse betalingsformer:
•  Overførsel til leverandørens konto via 

bank eller netbank

•  Kortbetaling via leverandørens hjem-
meside eller kortautomat

•  Indbetalingskort
Udgifter betalt med kontanter eller 
check giver ikke fradrag. Denne be-
grænsning gælder dog ikke arbejde, 
der er betalt i juni 2011.

indberetning af fradrag for 2011 – se-
nest 29. februar 2012
SKAT har nu åbnet op for indberetning af 
fradrag, så hvis man skal have fradrag for 
håndværkerudgifter i 2011, er det med at 
komme til tasterne. Du skal indtaste din 
udgift for 2011 via skat.dk/tastselv på 
siden Indberet servicefradrag (håndvær-
kerfradrag). Det kan du gøre til og med 
29. februar 2012. Herefter lukker indtast-
ningssiden. Fristen gælder for alle.

Udgifter for 2012 kan man indberette 
løbende i hele 2012. 
Du skal ikke sende dokumentation til 
SKAT. Men SKAT kan bede om dokumen-
tation for arbejdet og betalingen i tre år 
efter udgangen af indkomståret.

Servicefradrag i 2011
I VIRKSOMME kvinder nr. 3 blev der i ar-
tikel på side 19 beskrevet de gældende 
krav for at få servicefradrag i 2011 for ar-
bejde, der er udført og betalt senest den 
31. december 2011. Information herom 
kan også indhentes på vores hjemme-
side www.martinsen.dk (artikel om ser-
vicefradrag fra den 10/8 2011). 

Afskaffelse af servicefradraget er 
aflyst – det såkaldte håndværker-
fradrag fortsætter også i 2012 
– og det er nu tid for indberetning af fradrag for 2011
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Artikel ti l Virksomme Kvinder nr. 4  - Afskaffelse af servicefradraget er aflyst – det 
såkaldte håndværkerfradrag fortsætter også i 2012 – og det er nu tid for indberetning af 
fradrag for 2011 

I det nye regeringsgrundlag blev det bebudet, at servicefradraget (håndværkerfradraget) skulle afskaffes 
fra den 31. december 2011, og i stedet indføres et energirenoveringstilskud fra og med den 1. januar 
2012.  

Regeringen har overraskende besluttet at fortsætte ordningen, idet den nye regering ikke kunne nå at få 
energirenoveringspuljen på plads inden nytår. 

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn vil lade ordningen fortsætte, så der vil være fradrag at hente i hele 
2012.  

For at få fradrag i 2011 skal arbejdet være udført og regningen betalt inden den 31. december 2011. 
Arbejdet skal betales med en af disse betalingsformer: 

• Overførsel til leverandørens konto via bank eller netbank 
• Kortbetaling via leverandørens hjemmeside eller kortautomat 
• Indbetalingskort 

Udgifter betalt med kontanter eller check giver ikke fradrag. Denne begrænsning gælder dog ikke 
arbejde, der er betalt i juni 2011. 

Indberetning af fradrag for 2011 – senest 29. februar 2012 

SKAT har nu åbnet op for indberetning af fradrag, så hvis man skal have fradrag for håndværkerudgifter i 
2011, er det med at komme til tasterne. Du skal indtaste din udgift for 2011 via skat.dk/tastselv på 
siden Indberet servicefradrag (håndværkerfradrag). Det kan du gøre til og med 29. februar 2012. 
Herefter lukker indtastningssiden. Fristen gælder for alle. 

Udgifter for 2012 kan man indberette løbende i hele 2012.  

Du skal ikke sende dokumentation til SKAT. Men SKAT kan bede om dokumentation for arbejdet og 
betalingen i tre år efter udgangen af indkomståret. 

Servicefradrag i 2011 

I Virksomme Kvinder nr. 3 blev der i artikel på side 19 beskrevet de gældende krav for at få 
servicefradrag i 2011 for arbejde, der er udført og betalt senest den 31. december 2011. Information 
herom kan også indhentes på vores hjemmeside www.martinsen.dk (artikel om servicefradrag fra den 
10/8 2011).  

 

Landskursus i Berlin den 18. – 21. april 2012 

 

 

 

 

 

 

Turen starter på Kolding Banegård, hvorfra vi vil køre med Billum Busser. Der vil blive 

serveret rundstykker, kaffe/te og sandwich undervejs samt mulighed for at købe 

drikkelse. Forventet ankomst til Berlin ca. kl. 16.00. Vi skal bo 

på det 3 stjernede Hotel Delta en kilometer fra Potsdamer Platz. 

 

 

 

 

 

Vi skal besøge stasifængslet Hohenschönhausen, lige uden 

for Berlin, hvor vi vil blive guidet rundt af en tidligere fange. 

Hohenschönhausens kælderfængsel blev i marts 1951 

overtaget af Ministeriet for Statssikkerhed, og adskillige 

modstandere af det kommunistiske diktatur blev holdt indespærret i 1950erne. I 

slutningen af 50erne blev der opført en ny bygning, hovedparten af fangerne var her 

mennesker, der havde forsøgt at flygte eller emigrere fra DDR eller folk, der blev 

forfulgt på grund af deres politiske overbevisning. Fængslet blev lukket i 1990. Mere 

end 330.000 personer besøger hvert år dette mindested. 

Det Mexikanske firma Cemex OstZement tager imod os, hvor den danske 

vicepræsident Martin Langvad vil fortælle om sit spændende liv, hvor størstedelen er 

tilbragt i Asien, og sine erfaringer med at lede et firma i Tyskland. Ved rundvisningen 

vil den danske chef Martin Langvad føre os ud til virksomhedens kalkbrud samt ind i 

fabrikken, hvor cement og beton produceres ved 1.500o varme - en produktion, hvor 

store mængder CO2 frigives. CEMEX har valgt at kompensere for denne CO2-udvikling 

med et affaldsforbrændingsanlæg, der sætter plusser i økoregnskabet. Et spændende 

projekt, som vi også vil se nærmere på.  

  

Herefter fritimer på egen hånd i Berlin inden 

vi mødes til aftensmaden, der denne fredag 

aften vil foregå i Berlins fjernsynstårn. 

 

 

 

Pris i dobbeltværelse: kr. 4.079,-.  

Til læg for enkeltværelse: kr. 408,-. 

Tilmeldingsskema og program udsendes på mail. 

Kursusleder Elisabeth Weber 
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