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For nylig læste jeg om et nystartet kvin-
denetværk i en lokalavis. Deres møder 
bestod af et oplæg og efterfølgende er-
faringsudveksling. De søgte ligestillede, 
selvstændige erhvervskvinder at net-
værke med. De ønskede ikke strikke- og 
kaffeklubber. VIRKSOMME kvinder ville 
da lige være et netværk for disse kvinder.
Vi knokler med vores virksomheder og vi 
gør det, fordi vi kan li´ det. For det meste 
i hvert fald!

Det er da ærgerligt, de ikke vidste, at vi 
eksisterer. Det ved de selvfølgelig nu, 
men det ville da have været nemmere 
for alle, hvis de havde haft kendskab 
til os, så de ikke behøvede at starte et 
netværk selv.  
Så mit budskab er: Grib i egen barm og 
udbred kendskabet til vores netværk, 
VIRKSOMME kvinder, så det også kan 
blive andres netværk. Vi er alt andet end 
en lukket loge! 
VIRKSOMME kvinder er et netværk, hvor 
du kan forvente at få lige så meget ud af 
det, som du giver.

”Du skal yde for at kunne nyde”. Du kan 
altid få noget med hjem fra en sammen-
komst i VIRKSOMME kvinder.  Jeg ved 
godt vi er meget forskellige og forventer 
forskelligt udbytte. Men vores forskel-
lighed og tværfaglighed gør også stærk.

Vi har små ”visitkortfoldere”, som ingen-
ting fylder, der beskriver hvem VIRK-
SOMME kvinder er. Dem har jeg med 
mig overalt - næsten. Vi har lige fået 
trykt et 3. oplag af dem, så muligheden 
for at udbrede kendskabet til det bedste 
danske kvinde erhvervsnet er let. 
Hvis du ikke allerede har nogle, 
så kan du få dem ved at hen-
vende dig hos VIRKSOMME 
kvinders lokalformænd, vo-
res medlemsservice eller 
mig, ann@virksommekvin-
der.dk . 

Så kære læser, udbred venligst 
kendskabet til de 
fantastiske VIRK-
SOMME kvinder, 

således at de kvinder, som søger et 
netværk af selvstændige kvinder og an-
dre med relation til at drive virksomhed, 
kan finde os.
Det er så meget nemmere at finde VIRK-
SOMME kvinder, hvis man ved vi eksi-
sterer.         

Mange erfa- og netværkshilsener,
Ann H. Frederiksen

Landsformand
trykt et 3. oplag af dem, så muligheden 
for at udbrede kendskabet til det bedste 
danske kvinde erhvervsnet er let. 
Hvis du ikke allerede har nogle, 
så kan du få dem ved at hen-
vende dig hos VIRKSOMME 
kvinders lokalformænd, vo-
res medlemsservice eller 
mig, ann@virksommekvin-

Så kære læser, udbred venligst 
kendskabet til de 

Lederen           Ann H. Frederiksen

Grib i egen barm 
og udbred kendskabet til vores netværk

ET LIV FYLDT MED SELVVÆRD OG LYKKE 
//  116 timers arbejdsuge
//  12 timers barsel 
//  Mistet gamle venner

Tina Jacobsen Wilstrup, 
Indehaver, Frederiksberg Chokolade

DANA ER FOR DEM, DER GØR DET

For os er de selvstændige helte, der fortjener de bedst mulige vilkår for at udvikle deres ideer. I er med til at skabe grundlaget for 
den udvikling, hele samfundet bygger på. Og vi brænder for at understøtte jeres ambitioner.
At være selvstændig betyder nemlig ikke, at man skal kunne alting selv - så meld dig ind i dag.

BESØG www.dana.dk
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En aften med og for kvinder
Regionssamarbejdet mellem VIRK-
SOMME kvinder Sønderjylland, Herning  
og Omegn, Sydvestjylland, Vejle og 
Omegn, Horsens og Omegn samt  Søhøj- 
landet toppede torsdag den 15. marts på 
Hotel Hedegården i Vejle. Her havde vi i 
samarbejde med Pension For Selvstæn-
dige (PFS) arrangeret en formidabel 
aften med god information og under-
holdning.

Der mødte i alt 109 VIRKSOMME kvinder 
op - ikke kun vore egne lokale medlem-
mer, men også medlemmer fra Sjælland 
og Fyn – måske primært for at høre 
Lisbeth Dahl, men vel også for at få en 
uforglemmelig aften med så mange 
VIRKSOMMME kvinder.

Aftenen startede med, at Hanne Lund 
fra Vejle og Omegn bød velkommen, 
dernæst gav hun ordet til chefrådgiver 
Lillian Møllgaard-Jensen fra Pension For 
Selvstændige. Lillian fortalte om PFS’s 
etablering, og hvorfor vi kvinder skal 
tænke på vores ”gamle dage”, herunder 
de faldgrupper vi kvinder kan ”løbe” 
ind i, blandt andet ved eksempelvis 
skilsmisse. Dernæst gik hun over til at 
fortælle om en af deres absolut bedre 
pakker ”Velfærdspakken” med all inklu-
sive: Pension, sundhedsforsikring, tab 
af erhvervsevne, kritisk sygdom, inva-
liditet og død. Hun fremhævede især, 
at man også kan udvide pakken med 
sygdom i udlandet herunder ophold 
og transport. For at vi skulle få et godt 
billede af vores situation viste hun os 

forskellige regnestykker blandt andet 
om, hvor meget vi rent faktisk skal have 
sparet op, for at kunne opretholde den 
levestandard vi har i dag.  Lillians oplæg 
var utroligt spændende og ikke mindst 
hendes måde at fortælle og krydre det 
med små historier gjorde, at vi faktisk 
godt kunne have hørt om PFS og pen-
sion en hel aften. Lillian er en kvinde, der 
kan inspirere og gøre kompleks viden 
forståeligt. En stor tak til hende for et 

godt oplæg. Ikke nok med at hun var en 
god oplægsholder, hun havde også en 
lille opgave med, som vi alle skulle ud-
fylde med mulighed for at blive udtruk-
ket som én af 2 heldige vindere. 

Dernæst var der mad. Her havde Hotel 
Hedegården tilberedt en meget lækker 
buffet: Velfærdskylling, laks og lækre 
salater og hjemmebagt brød, dertil et 
glas vin. 

Efter middagen hastede Hanne ned til 
toget efter Lisbeth Dahl, der hurtigt 
sprang ind på ”scenen” og holdt fore-
draget ”At overkomme livet” efter bogen 
med samme titel og skrevet i samar-
bejde med Karen Thisted. Bogen og 
foredraget er en fortælling om Lisbeth’s 
opvækst og voksenliv. Lisbeth fortalte, 
at det var vigtigt for hende, at bogen 
skulle handle om hendes mor, der lærte 
hende ”Ikke at finde sig i noget – på en 
ordentlig måde” og ”Tro på dig selv, du 
kan alt”. Derudover var der mange små 
historier om Lisbeth’s barndom, hendes 
ungdom på teaterskolen i Ålborg, hen-
des 5 børn og hendes skilsmisser som 
hun beskriver som ”At være i et kogepro-
gram i vaskemaskinen”. Hendes passion 
for sko og tasker, fordi det er noget, man 
kan bruge, uanset om man er tyk eller 
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tynd, hendes tro på ”At lykken ligger lige 
forude – du skal bare følge den røde tråd 
og bruge din intuition. Lisbeth talte i ca. 
halvanden time, så vi kom vidt omkring i 
hendes liv, dog fik vi kun historierne om 
hendes første børn, så vi glæder os til 
at høre om de sidste. Der er ingen tvivl 
om, at Lisbeth har haft et spændende 
liv, ligesom hun er en rigtig spændende 
fortæller, der ikke står stille, men også 
gerne bruger kropssproget. Og vi andre 
fik rørt lattermusklerne og følte os godt 
tilpas, da hun takkede af og fik overrakt 
en flot buket blomster bundet af Kirsten 
Laursen fra Søhøjlandet.

Tilbage sidder vi nu alle, med en god 
erindring om en aften, der bød på god 
information, spændende oplæg fra både 
Lillian og Lisbeth og ikke mindst hyg-
geligt samvær med 109 VIRKSOMME 
kvinder.

Anette Laursen
Søhøjlandet

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

Mandal Allé 18 • 5500 Middelfart • Tlf. 6341 9000
www.citylakindustrilakering.dk
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Er hjemmesiden lovlig?
Ny bekendtgørelse stiller krav om information 
og samtykke vedrørende ”cookies”

Den 14. december 2011 trådte den 
såkaldte ”Cookie-bekendtgørelse” om 
krav til information og samtykke ved 
lagring af eller adgang til oplysninger i 
slutbrugeres terminaludstyr i kraft. 

Bekendtgørelsen, der implementerer 
EU’s E-databeskyttelsesdirektiv, har be-
tydning for stort set alle danske hjem-
mesideudbydere – ikke blot virksom-
heders, men også privates hjemmesider 
vil være omfattet af reglerne.  

Hvad er en ”cookie”?
Reglerne har særlig stor betydning i 
relation til brugen af cookies, hvor selv 
anvendelsen af ”uskyldige” cookies vil 
være underlagt reglerne. 

Kort beskrevet er en cookie en lille fil 
med information, som lagres på bruge-
rens computer ved besøg på en hjem-
meside. Stort set alle hjemmesider an-
vender en eller anden form for cookies. 
Det kan være med henblik på at gen-
kende computeren ved dennes senere 
besøg på hjemmesiden for dermed at 
forbedre brugervenligheden på hjem-
mesiden. Cookies kan også anvendes til 
at lave webstatistik, det vil sige statistik 
over, hvor ofte en computer har besøgt 
hjemmesiden, hvilke dele af hjemme-
siden, der er blevet besøgt, samt hvornår 
det er sket.

Undersøgelser har vist, at virksomheder 
er blevet overraskede over, hvor mange 
cookies deres hjemmeside anvender – 
det er særligt, hvor virksomheden giver 
en tredjepart adgang til dens hjemme-
side, for eksempel ved links, reklame og 
så videre, at virksomheden kan ”miste” 
kontrollen med anvendelsen af cookies. 

Undersøgelser har tillige afsløret, at der 
kan være tale om skræmmende meget 
information om internetbrugeren, som 
udbydere kan indsamle ved hjælp af 
cookies. Fra EU-retlig side har man derfor 
ønsket at øge beskyttelsen af internet-
brugerens privatsfære. Formålet med 
reglerne er at give brugeren adgang til 
positivt at beslutte, om denne ønsker 
at blive identificeret via cookies og lig-
nende teknologi.  

Kravene om fyldestgørende information 
og samtykke

Bekendtgørelsen forbyder ikke lagring af 
eller adgang til oplysninger i brugerens 
terminaludstyr, men den opstiller en 
række krav, der skal være opfyldt, for at 
anvendelsen er lovlig.  

De centrale krav er kravene om fyldest-
gørende information til brugeren og 
brugerens samtykke ved lagring af eller 
adgang til oplysninger i brugerens ter-
minaludstyr. 

Der stilles krav til både karakteren, ind-
holdet og tilgængeligheden af infor-
mationen. I vejledningen til bekendt-
gørelsen anføres det, at ”informationen 
skal udgøre et vidensgrundlag, der sæt-
ter brugerne i stand til at træffe reelle, 
informerede valg”.

For at opfylde bekendtgørelsens betin-
gelser skal informationen:

Fremstå i et klart, præcist og letforståeligt 
sprog eller tilsvarende billedskrift.
Indeholde oplysninger om formålet med 
lagringen af eller adgangen til oplys-
ningerne.
Indeholde oplysninger om den eller 
dem, der foretager lagringen af eller 
adgangen til oplysningerne.
Indeholde umiddelbart tilgængelig ad-
gang for brugeren til at afslå eller til-
bagekalde samtykke samt en klar, præcis 
og letforståelig vejledning herom. 
Være umiddelbart tilgængelig for bru-
geren og kunne tilgås uden besvær, lige-
som brugeren altid skal have mulighed 
for at få adgang til informationen. 

Information om formålet med lagrin-
gen beskrives i vejledningen som ”helt 
central ...”, idet den ”... skal understøtte, 
at brugerne er bevidste om, hvilke kon-
sekvenser deres valg har”. Brugeren har 
altså krav på at få oplyst, hvorfor der 
lagres oplysninger, og ikke blot at det 
sker. Er der tale om flere formål, skal alle 
disse oplyses. 

Bekendtgørelsen stiller krav om, at bru-
geren skal give samtykke til, at der lagres 
eller tilgås oplysninger i brugerens ter-

minaludstyr. Brugerens samtykke skal 
være en ”frivillig, specifik og informer-
et viljestilkendegivelse”. Brugeren skal 
således have et faktisk valg med hensyn 
til at afgive samtykke og tilbagekalde 
det. 

Reglerne i bekendtgørelsen tager ikke 
direkte stilling til, hvordan viljestilkende-
givelsen skal/kan ske. Som eksempler 
i vejledningen til bekendtgørelsen an-
føres, at en viljestilkendegivelse både 
kan ske ved afkrydsning af en boks, klik 
på en knap eller ved aktiv brug af tjen-
esten, hvor det må forventes at brugeren 
er informeret om, at der vil ske lagring 
eller adgang til oplysninger. 

Det er den enkelte udbyder selv, der har 
de bedste forudsætninger for at vælge 
en løsning, der overholder samtykkekra-
vet og giver brugerne en reel mulighed 
for at tilkendegive deres vilje på et infor-
meret grundlag.

Tilsvarende bør brugeren informeres 
om konsekvensen af ikke at give sit sam-
tykke, hvilket eksempelvis kan være, at 
brugeren ikke kan få adgang til dele af 
tjenesten. 

Undtagelser fra kravet om samtykke
Undtaget fra reglerne er den lagring af 
eller adgang til oplysninger, der finder 
sted i forbindelse med selve opkoblin-
gen til internettet og vedligeholdelsen 
heraf, det vil sige, at internetudbydere 
er undtaget fra ovennævnte krav. 

Endvidere er lagring af eller adgang 
til oplysninger undtaget, hvis det er 
påkrævet for, at en tjeneste, som bru-
geren udtrykkelig har anmodet om, 
kan leveres. Det typiske eksempel er 
anvendelsen af tekniske cookies, der 
har til formål at huske bestillingen i 
en elektronisk ”indkøbskurv” i en web-
shop. Her er anvendelsen af cookies en 
forudsætning for - og dermed omfattet 
af undtagelsen i bekendtgørelsen - at 
indkøbskurven ikke nulstilles, hver gang 
der skiftes til en ny side i webshoppen. 
Det er dog kun cookies, der relaterer sig 
til selve indkøbskurvens funktion, der 
vil være undtaget. Øvrige cookies på 

Rasmus Nørgaard Bek
Advokat
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TRO- OG LOVE ERKLÆRING ved ud-
træden af virksomhed!

Når en ægtefælle skal udtræde af en 
virksomhed pga. manglende arbejde el-
ler efterløn, skal der udfyldes en tro- og 
love erklæring. Dette har vi beskrevet i 
tidligere numre af vort blad.

Vi vil imidlertid her gerne præcisere, 
at hvis man er gået direkte fra egen 
virksomhed til et lønarbejde, og man 
så mister dette, er det er vigtigt, at er-
klæringen indsendes, inden lønarbejdet 
ophører.

Hvis tro-og love erklæringen udfærdiges 
efter ophør af det påbegyndte lønar-

bejde kan det give problemer, hvis der 
inden et år søges dagpenge. Hvis erklæ-
ringen ikke er afleveret forinden, anses 
den udtrådte ægtefælle for selvstændig. 
Det får den konsekvens, at beregnings-
grundlaget bliver selvstændig virksom-
hed, og at der vil blive en karensperiode 
på 3 uger fra den selvstændige virksom-
hed, og at der vil ske modregning for 
overskydende timer ved lønarbejdet. 
(Karenstiden kan dog blive ”spist” af 
overskydende timer).

Hvis tro- og love erklæringen derimod er 
indsendt inden ophør af lønmodtager-
arbejdet vil A-kassen på tidspunktet for 
ansøgning om dagpenge anse den med-
arbejdede ægtefælle som lønmodtager 

og lave en beregning af dagpenge på 
baggrund af lønarbejdet. Hvis erklærin-
gen er indsendt i god tid før ophør med 
lønarbejdet, vil der ikke ske modregning 
af overskydende timer og der vil ikke 
blive tale om karensperiode.

Vær ligeledes opmærksom på, at en 
medarbejdende ægtefælle, som en gang 
har benyttet en tro- og love erklæring 
normalt skal vente 2 år fra genindtræ-
delsestidspunktet, før hun/han igen kan 
udtræde ved en tro- og love erklæring. 
(Hør mere hos din A-kasse herom, hvis 
det bliver aktuelt).

Alle selvstændige skal nu selvangive 
digitalt 
Der er ikke mange af dem, men der er 
stadig nogle. Selvstændigt erhvervsdri-
vende, der selvangiver på papir. Men fra 
i år er det slut, da alle nu skal selvangive 
digitalt.

Bankerne må slå autopiloten fra 
Handlingsmønsteret er velkendt. I gode 
tider låner banker og realkreditinstitut-
ter gerne penge ud – også til ejendoms-
fantaster med ”vilde” projekter. Men når 
økonomien så vender, bliver kassen hur-
tigt smækket i, og priserne bliver sat op.

Hvordan ansætter vi den rigtige lær-
ling? 
Det er et spørgsmål, som mange små 

og mellemstore virksomheder stiller sig 
selv med jævne mellemrum. Og rigtigt 
mange praktikpladssøgende unge stil-
ler sig selv spørgsmålet: Hvordan fin-
der jeg den rigtige mester, den rigtige 
praktikplads?

Kender kommunen sin egen erhvervs-
politik? 
Institutionernes lukkedage, byggesags-
behandlingstider, de kommunale udbud 
og antallet af parkeringspladser. Det er 
alt sammen en del din kommunes er-
hvervspolitik. Men ved kommunen det?

Regeringen tager et stort skridt i be-
kæmpelsen af sort arbejde 
Regeringen har nu fremsat et lovforslag, 
der må betragtes som skelsættende, 

og som markerer at kampen mod sort 
arbejde i den grad intensiveres. I Hånd-
værksrådet støtter vi fuldt ud op om de 
nye initiativer. Og vi vurderer, at rege-
ringen har fremsat et på mange måder 
balanceret lovforslag, der i sidste ende 
gerne skulle føre til mere hvidt og min-
dre sort arbejde i Danmark.

Har du ikke allerede sagt ”JA” på Hånd-
værksrådets hjemmeside til at mod-
tage nyhedsbrevene, så kan du her se, 
hvad du blandt andet går glip af!
Derfor er det altid en god ide at tilmel-
de sig Håndværksrådets nyhedsbreve 
på hjemmesiden: www.hvr.dk

Redaktøren 

   Vibeke Broman
   VIRKSOMME kvinder
   Lovgivningsudvalget

Nyt fra lovgivningsudvalget

Udsnit af Håndværksrådets nyhedsbrev den 26. april 2012

den pågældende hjemmeside vil fortsat 
blive omfattet af reglerne, og det kan 
derfor konstateres, at der er tale om en 
meget snæver undtagelse.

Udbyderen er ansvarlig
Det er altid udbyderen af en tjeneste/
hjemmeside, der er ansvarlig for, at 
reglerne overholdes.  Det er værd at 
notere sig, at dette også gælder, hvor 
en tredjepart er givet adgang til hjem-
mesiden. 

Udgangspunktet inden for EU er, at det 

er lovgivningen i det land, hvor udby-
deren er etableret, der finder anvendelse
– dette gælder som udgangspunkt også, 
hvis udbyderen har hjemmesider på for-
skellige sprog og domæner. Hvis udby-
deren er etableret uden for EU, gælder 
lovgivningen i det land, hvor lagring af 
eller adgang til oplysninger i brugerens 
terminaludstyr finder sted. 

Idet ”cookie-reglerne” ikke er fuldstæn-
digt harmoniserede i EU, har det bety-
dning, hvilket lands regler der finder 
anvendelse. Hvis en virksomhed for eks-
empel sælger produkter fra en dansk 

hjemmeside forbundet med virksom-
hedens danske selskab og fra en tysk 
hjemmeside, der er forbundet med virk-
somhedens tyske selskab, kan virksom-
heden altså risikere at skulle opfylde 
forskellige krav. 

Hvordan reglerne i ”cookie-bekendt-
gørelsen” i praksis vil blive administreret 
og hvem, der skal håndhæve reglerne, er 
endnu uafklaret.

Kilde: RevisorGruppen Danmarks publika-
tion FACIT marts 2012.
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Som vores side 9-pige i dette nummer 
har vi igen valgt at besøge et af vore 
nyeste medlemmer nemlig den 33-årige 
advokat Heidi Bøgelund Hansen fra Da-
lum ved Odense. Heidi er gift med Hans 
Christian, og sammen har de to døtre på 
3 og 5 år.

På jagt efter netværk
Heidi fortæller os, at hun som advokat 
finder det nyttigt at have et godt net-
værk også udenfor advokatområdet, da 
det er meget vigtigt for det daglige arbej- 
de at vide, hvad det er potentielle klien-
ter har brug for, og derfor valgte hun at 
besøge Network 2011 i Odense for ad 
denne vej måske at kunne finde det rette 
netværk. Her fik hun kendskab til VIRK-
SOMME kvinder og fandt, at foreningen 
kunne være interessant både for sig selv 
og også for hendes arbejdsplads. Vi kan 
i dette nummer allerede drage nytte af 
netværket mellem advokaten og VIRK-
SOMME kvinder, da artiklen på side 21 
er skrevet af Heidi.
Vi havde aftalt at mødes med Heidi på 
hendes kontor hos FOCUS ADVOKATER 
på Englandsgade ved Odense Havn, 
hvor hun er ansat. Huset er et impone-
rende kontorhus, hvor firmaet har domi-
cil på 4. og 5. sal. Heidi fortæller os, at fir-
maet i 2005 flyttede til huset på havnen 
fra nogle efterhånden utidssvarende 
lokaler i centrum af Odense. Her har man 

fælles reception, mødelokaler og kantine 
med en del andre firmaer, blandt andet 
revisorer og entreprenører.
Vi fik gennem de næste par timers tid 
et indblik i en advokats spændende 
dagligdag.

Studietiden og tiden 
hos Kammeradvokaten
Uddannelsen til jurist foregik på Aarhus 
Universitet, og på kollegiet mødte hun 
Hans Christian, der studerede til cand. 
mag. I fritiden i studieårene arbejdede 
Heidi blandt andet som kassedame.
Da Heidi og Hans Christian var færdigud-
dannede i 2004, valgte de at flytte til 
København for at prøve kræfter med 
deres uddannelser i storbyen, og Heidi 
blev ansat som fuldmægtig hos Kam-
meradvokaten.
For at blive advokat skal man i mindst 
tre år have arbejdet som fuldmægtig, 
og herefter skal man bestå advokatud-
dannelsen. Heidi blev advokat i 2008 og 
har i dag møderet for landsretten. Den 
opmærksomme læser studser måske 
over, at det tog Heidi fire år inden hun 
blev advokat, men det var der en god 
og glædelig grund til, da hun var på bar-
selsorlov efter den ældste datters fødsel.     
Kammeradvokaten er statens advokat, 
så her fortæller Heidi, at hun lærte rigtig 
meget.
Hos Kammeradvokaten førte Heidi 

mange forskellige retssager for staten, 
blandt andet inden for skatter og af-
gifter, erstatningsret, offentlig ret osv.  

Tilbage til Fyn igen med ansættelse 
hos FOCUS ADVOKATER
I 2010 fik Heidi og ægtefællen ”hjemve” 
og valgte at flytte tilbage til Fyn. Her fik 
Heidi ansættelse hos FOCUS ADVOKATER, 
og her befinder hun sig rigtig godt kan 
man fornemme.
Heidi fortæller, at hun nu er kommet 
om på ”den anden side af skrivebordet”, 
for hvor hun før førte sager for staten, 
så er det nu virksomheder og private 
personer, der har brug for hendes hjælp 
både overfor det offentlige og private 
virksomheder.
FOCUS ADVOKATER er et stort og dyna-
misk advokatfirma i vækst, der beskæfti-
ger godt 110 medarbejdere, heraf 38 
jurister (dvs. advokater og advokatfuld-
mægtige). Medarbejderstaben består  
desuden af advokatsekretærer, ejen- 
domsadministratorer og øvrigt admini-
strativt personale. Virksomheden ejes af 
18 partnere. Firmaet rådgiver inden for 
alle grene af erhvervsjuraen, og der er 
oprettet specialafdelinger, så man ved 
afdelingernes samlede ekspertise og 
viden kan rådgive klienterne på aller-
bedste måde. Firmaet fører retssager 
ved byretter, landsretter samt Højeste-
ret. Man har også en filial i Hamborg; 
DÄNISCHE ADVOKATEN, der rådgiver 
danske og tyske virksomheder inden for 
områder som erhvervsret, selskabsret, 
fast ejendom mv. Endvidere har FOCUS 
ADVOKATER afdelinger inden for inkasso 
og ejendomsadministration.
Heidi er ansat i specialafdelingen for 
skatteret og moms og arbejdsopgaverne 
er blandt andet rådgivning og kontakt til 
myndighederne vedr. skatte- og afgifts-

FOCUS på 
VIRKSOM advokat kvinde
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Fair udbud – sådan!
Uklare udbud, unfair kommunale kon-
trolbud eller slet og ret alt for store 
samlede udbud. Der er mange måder 
effektivt at udelukke de små og mel-
lemstore virksomheder fra kommunale 
opgaver, men en ny vejledning fra Hånd-
værksrådet skal klæde kommuner og an-
dre offentlige indkøber på til at udbyde 
opgaverne SMV-venligt. 
”Kan en mindre håndværksvirksomhed 
påtage sig at vedligeholde en hel kom-
munes skoler eller plejehjem i de næste 
fem år? Næppe! Men han kan måske stå 
for en del af arbejdet på tre af skolerne 
eller plejehjemmene, hvis han ellers får 
lov at byde på opgaven”, siger Lars Mag-
nus Christensen, erhvervspolitisk konsu-
lent i Håndværksrådet. 

Kommuner mangler viden
Desværre er det langt fra en selvfølge, 
at offentlige udbud tilrettelægges, så 
små og mellemstore virksomheder kan 
afgive deres bud. Det koster virksom-
hederne gode opgaver samtidig med 
at den begrænsede konkurrence om 
opgaverne koster skatteyderne penge. 
Det er dog langt fra altid manglende vilje 
fra kommunernes side, der blokerer for 
SMV-venlige udbud. Det handler i høj 
grad også om manglende viden, fortæl-
ler Lars Magnus Christensen. 

”Lad os lade tvivlen komme kommuner-
ne til gode og blot sige, at nogle kom-
muner ikke har haft tilstrækkeligt fokus 
på at gøre deres udbud SMV-venlige. 
Men vi må også sige, at nu skal det være 
slut”, siger han.
Håndværksrådet vil i den kommende tid 

gøre landets kommuner bekendte med 
den SMV-venlige udbudspolitik. Det vil 
ske gennem direkte henvendelser og 
dialogmøder med kommunerne, ofte 
sammen med 57 lokale håndværker- og 
industriforeninger i Håndværksrådets 
medlemskreds. 

Frederik Faurby
Kommunikationschef 
– Afdelingschef
Håndværksrådet

”7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik”

1.  Udbyd opgaverne i en størrelse, så SMV’er kan byde på dem

2.  Udbyd opgaverne på betingelser, SMV’erne kan opfylde

3.  Tilrettelæg udbud, så samarbejdende virksomheder kan byde og vinde

4.  Begræns brugen af sociale klausuler

5.  Brug entydige udbud med gennemsigtige bedømmelsesmetoder.

6.  Begræns ressourcespildet i virksomheder og kommuner

7.  Hold årlige dialogmøder med virksomhederne 

Vejledningen i SMV-venlig udbudspolitik er en opdatering af Håndværks-
rådets publikation ”13 bud på en SMV-venlig udbudspolitik”. Læs mere på 
www.hvr.dk/udbud 

forhold, herunder førelse af retssager, 
valg af selskabsform, køb og salg af virk-
somhed, generationsskifte osv. Mange 
sager kan undgå at komme i retten, da 
man ved optimal rådgivning kan løse 
problemerne for klienten/skatteyderen, 
inden det kommer så vidt. 
Heidi udarbejder også en del nyheds-
breve og artikler om forskellige emner 
inden for skatteret m.v., så det er nød-
vendigt at have en meget stor viden på 
dette område. Vi så i øvrigt firmaets bib-
liotek, der var fyldt med utallige bøger 
og tidsskrifter omkring lov og ret.  
Samtalen med Heidi bærer tydelig præg 
af, at hun er meget glad for sin arbejds-
plads, og hun fortæller, at det er et 
meget socialt arbejdsmiljø, hvor man 
prøver at fastholde og udvikle medarbe-

jdere både menneskeligt og fagligt. Man 
afholder mange kurser for at dygtiggøre 
og ruste medarbejderne til mødet med 
klienterne. Som eksempel kunne Heidi 
fortælle om, at man gør meget ud af 
kommunikationen med klienterne, så 
det foregår i et sprog, som er tydeligt og 
forståeligt. Teknologisk set er man også 
langt fremme.

Heidi er VIRKSOM kvinde og advokat
Til vort spørgsmål omkring hvad Heidi 
indtil videre har fået ud af medlemska- 
bet af VIRKSOMME kvinder, fortæller 
hun, at hun allerede nu føler, at det kan 
give hende et rigtig godt netværk, ud 
fra de arrangementer hun har deltaget 
i, hvor hun får viden omkring de forskel-
lige brancher, og hvad det er for prob-

lemstillinger, man har rundt omkring, og 
som hun så kan bruge i sit daglige virke 
som advokat. 
Vi i redaktionen fik også klart fornem-
melse af, at dette netværk kan blive 
udbytterigt for alle parter.
Som mor til to små piger bliver der ikke 
så meget tid til så mange fritidsinter-
esser, så da er medlemskabet af  VIRK-
SOMME kvinder en god ting, da Heidi 
kan ”slå to fluer med et smæk”, da hun 
både får noget ud af dette privat/socialt 
og arbejdsmæssigt.
Tak fra redaktionen for en formiddag i 
godt selskab med en meget imødekom-
mende og engageret VIRKSOM kvinde.

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

Ann H. Frederiksen
Landsformand

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

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

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

Vælg Holbæk GO-KART Land 
til firmafesten, salgsmødet, temadagen, familiefesten, julefrokosten, etc.

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

 
 
 
 
 
Landsgeneralforsamlingen i Nyborg   
afslutter med et foredrag 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Tessa Gjødesen

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

 

Katrine Zehava Abrahamovitz 

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

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

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

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

Du kan læse 
mere om 
Diana i blad 2 

Høj service til alle kunder
”80% af vores kunder arbejder på net-
tet. Det bliver mere og mere alminde-
ligt, og mange betragter det som en 
service og en frihed til selv at kunne 
bestemme, hvordan og hvornår løn-
nen skal laves. Lønsystemet er meget 
brugervenligt, og det giver os endnu 
bedre mulighed for at servicere dem, 
der har brug for support og dem, som 
foretrækker manuel indberetning. Store 
eller små firmaer - alle er altid velkomne.  
Lønindberetning via internettet kan 
foretages på alle tider af døgnet. Stor 
fleksibilitet kendetegner i det hele taget 
systemet, der blandt andet giver ad-
gang til et sikkert og overskueligt arkiv, 
lønhåndbog samt direkte og personlig 
kontakt til lønkonsulenter. Den direkte 
personlige kontakt og hurtige svar på 

spørgsmål betyder meget i en hverdag, 
hvor der er mange andre gøremål end 
lønindberetning”, lyder det fra salgskon-
sulent Susanne Lauritzen der 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.   

Proløn er mere end løn
• GRATIS oprettelse af virksomhed
• GRATIS oprettelse af medarbejdere
•  GRATIS lønkørsel i op til 2 måneder 

ved overgang fra andet lønsystem
• GRATIS hotline
• Indberetning via internettet
• eIndkomst
• eBoks
Se meget mere på www.proloen.dk

                                               	  
Susanne Lauritzen 
Salgskonsulent 
ProLøn 
 
 
 
Høj service til alle kunder 
” 80% af vores kunder arbejder på nettet. Det bliver mere og mere 
almindeligt, og mange betragter det som en service og en frihed til selv at 
kunne bestemme, hvordan og hvornår lønnen skal laves. Lønsystemet er 
meget brugervenligt, og det giver os endnu bedre mulighed for at servicere 
dem, der har brug for support og dem, som foretrækker manuel indberetning. 
Store eller små firmaer - alle er altid velkomne.  
Lønindberetning via internettet kan foretages på alle tider af døgnet. Stor 
fleksibilitet kendetegner i det hele taget systemet, der blandt andet giver 
adgang til et sikkert og overskueligt arkiv, lønhåndbog samt direkte og 
personlig kontakt til lønkonsulenter. Den direkte personlige kontakt og 
hurtige svar på spørgsmål betyder meget i en hverdag, hvor der er mange 
andre gøremål end lønindberetning”, lyder det fra salgskonsulent Susanne 
Lauritzen der 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.   
 
Proløn er mere end løn 
 GRATIS oprettelse af virksomhed 
 GRATIS oprettelse af 

medarbejdere 
 GRATIS lønkørsel i op til 2 

måneder 
ved overgang fra andet 
lønsystem 

 GRATIS hotline 
 Indberetning via internettet 
 eIndkomst 
 eBoks 
 Se meget mere på 

www.proloen.dk 
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

”Som nystartet virksomhed er det 
arbejde, ProLøn laver, lige så vigtig som 
en god bankrådgiver. Lønkonsulenterne er 
meget imødekommende og har stor 
tålmodighed. Jeg har altid fået 
professionel og seriøs hjælp.” 
Dorthe Hallas, Helsted Bageren 

	  

Susanne Lauritzen
Salgskonsulent
ProLøn 

”Som nystartet virksomhed er det arbejde, ProLøn laver, lige så vigtigt som en god 
bankrådgiver. Lønkonsulenterne er meget imødekommende og har stor tålmo-
dighed. Jeg har altid fået professionel og seriøs hjælp.” 
Dorthe Hallas, Helsted Bageren

Lidt til smilebåndet
Søges: En person, som kan passe heste, som ikke ryger eller drikker

Lejlighed med udsigt over grønt område og parketgulv

Workout – vi opbygger kroppe, som holder livet ud

Dagens menu: Kalkun 70,- kr. – Kylling 65,- kr. – Børn 30,- kr.
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Indkaldelse til Landsgeneralforsamling 2012 

onsdag d. 23. maj kl. 11.00 - 17.30 

Hotel Kronprinds Frederik  

Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia 
Landsforeningen indkalder herved iflg. vedtægterne til generalforsamling 

 
Hold fast i dit netværk og kæmp for din forening.  
Sammen giver vi kvinder i selvstændige erhverv optimale betingelser for succes og udvikling. 
Mød op og støt din forening. Vi er ambitiøse, målrettede og feminine. 
 
Efter generalforsamlingen vil der være indlæg af  
Ane Buch, som vil informere om seneste nyt fra Håndværksrådet og  
Kristine Lyngbo vil afsløre gode ideer og erfaringer fra sit job som kommunikationschef ved DS 
Håndværk og Industri.  
 
Dagsorden: 

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

Ad pkt. 4: Ann H. Frederiksen, Fyn er på valg. 
Ad pkt. 5:  Birgit Rise, Nordjylland er på valg. 
Ad pkt. 7: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 

landsformanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. 
Vedtægter kan ses på hjemmesiden.   
 
PROGRAM: 
Kl. 11.00 – 13.00 Generalforsamling. 
 
Kl. 13.15 – 14.30 Frokost. Lækker generalforsamlings-buffet.  
 
Kl. 14.30 – 15.30 Generalforsamling fortsat. 
 
Kl. 15.30 – 16.00 Pause med kaffe – te og kage. 
 
Kl. 16.00 – 17.20 Foredrag ved Kristine Lyngbo,  
 Kommunikationschef ved DS Håndværk & Industri 
 

VIRKSOMME kvinder indgår 
samarbejdsaftale med nystartet 
kvindenetværk i Nicaragua
I samarbejde med Håndværksrådet er 
jeg blevet opfordret, som Landsformand 
for VIRKSOMME kvinder, til at være med i 
et spændende projekt om at samarbejde 
med et nystartet kvinde erhvervsnet-
værk i Nicaragua. 
Vi var i Nicaragua i 2009 og sidste år 
havde VIRKSOMME kvinder besøg fra 
Nicaragua, og de syntes godt om os! 
Det nye projekt er netop blevet god-
kendt i marts. 
Det vil betyde, at Håndværksrådet og 
VIRKSOMME kvinder i samarbejde skal 
være med til at styrke, støtte og udvikle 
det nye Nicaraguanske kvinde erhvervs-
netværk, REN, som er det første netværk 
for erhvervskvinder i hele Mellemame-
rika. 
http://www.renicaragua.com/index.php 

Jeg forventer og tror på, at vi som et 
erfarent 49 år gammelt erhvervs kvin-
denetværk også vil kunne lære af et helt 
nyt netværk, som ikke har et mønster 
af erfaringer, hvilket man til tider kan 

være bundet af. Det er planen, at Ane 
Iversen, Håndværksrådet og jeg skal til 
Nicaragua i forbindelse med deres RENs 
2. generalforsamling den 26. juni 2012 

og så på et opfølgende besøg ultimo 
november 2012. 

Landsformanden

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

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

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

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

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

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

    Kelly Søkilde Møller, Fanø

VIRKSOMME kvinder 
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Indkaldelse til Landsgeneralforsamling 2012
onsdag d. 23. maj kl. 11.00 - 17.30

Hotel Kronprinds Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia

Landsforeningen indkalder herved iflg. vedtægterne til generalforsamling

Hold fast i dit netværk og kæmp for din forening. 
Sammen giver vi kvinder i selvstændige erhverv optimale betingelser for succes og udvikling.

Mød op og støt din forening. Vi er ambitiøse, målrettede og feminine.

Efter generalforsamlingen vil der være indlæg af Ane Buch, som vil informere om seneste nyt fra Håndværksrådet 
og Kristine Lyngbo vil afsløre gode ideer og erfaringer fra sit job som kommunikationschef 

ved DS Håndværk & Industri. 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3.  Aflæggelse og godkendelse af regnskab, samt oriente-

ring om budget.
4. Valg af formand.
5. Valg af revisor.
6.  Kontingent, herunder fordelingen mellem landsforenin-

gen og lokalforeningerne.
7. Behandling af indkomne forslag. 
8. Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling.
9.  Eventuelt. 

Ad pkt. 4: Ann H. Frederiksen, Fyn er på valg. 
Ad pkt. 5:  Birgit Rise, Nordjylland er på valg. 
Ad pkt. 7: Forslag, der ønskes behandlet på generalfor-
samlingen, skal være landsformanden i hænde senest 10 
dage før generalforsamlingen. 
Vedtægter kan ses på hjemmesiden.  

Deltagelse i generalforsamlingen samt kaffe/te og kage er gratis. 
Frokost eksklusiv drikkevarer kan forudbestilles til kr. 175 pr. person. 
Aktive medlemmer har stemmeret, men passive er også meget velkomne. 
Husk navneskilt, dagsorden, visitkort og godt humør. 

Bindende tilmelding og betaling til lokalafdelingen så hurtigt som muligt, dog senest den 9. maj 2012.  Ved tilmelding 
indbetales beløbet for frokost til konto opgivet af din lokalafdeling. 
Ved evt. udeblivelse eller afbud modtaget senere end 7 dage før generalforsamlingen forbeholder vi os ret til at få om-
kostninger dækket.
  
Vi glæder os til at se rigtig mange dejlige VIRKSOMME kvinder

På landsledelsens vegne,
Ann H. Frederiksen

Læs blad 1 side 13 om Kristine Lyngbo Landsformand

	  

	  

 

Indkaldelse til Landsgeneralforsamling 2012 

onsdag d. 23. maj kl. 11.00 - 17.30 

Hotel Kronprinds Frederik  

Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia 
Landsforeningen indkalder herved iflg. vedtægterne til generalforsamling 

 
Hold fast i dit netværk og kæmp for din forening.  
Sammen giver vi kvinder i selvstændige erhverv optimale betingelser for succes og udvikling. 
Mød op og støt din forening. Vi er ambitiøse, målrettede og feminine. 
 
Efter generalforsamlingen vil der være indlæg af  
Ane Buch, som vil informere om seneste nyt fra Håndværksrådet og  
Kristine Lyngbo vil afsløre gode ideer og erfaringer fra sit job som kommunikationschef ved DS 
Håndværk og Industri.  
 
Dagsorden: 

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

Ad pkt. 4: Ann H. Frederiksen, Fyn er på valg. 
Ad pkt. 5:  Birgit Rise, Nordjylland er på valg. 
Ad pkt. 7: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 

landsformanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. 
Vedtægter kan ses på hjemmesiden.   
 
PROGRAM: 
Kl. 11.00 – 13.00 Generalforsamling. 
 
Kl. 13.15 – 14.30 Frokost. Lækker generalforsamlings-buffet.  
 
Kl. 14.30 – 15.30 Generalforsamling fortsat. 
 
Kl. 15.30 – 16.00 Pause med kaffe – te og kage. 
 
Kl. 16.00 – 17.20 Foredrag ved Kristine Lyngbo,  
 Kommunikationschef ved DS Håndværk & Industri 
 

Program:
Kl. 11.00 – 13.00 Generalforsamling.
Kl. 13.15 – 14.30  Frokost. Lækker generalfor-

samlingsbuffet. 
Kl. 14.30 – 15.30  Generalforsamling fortsat. 

Indlæg ved Ane Buch
Kl. 15.30 – 16.00 Pause med kaffe - te og kage.
Kl. 16.00 – 17.20  Foredrag ved Kristine Lyngbo, 

Kommunikationschef ved DS 
Håndværk & Industri.

Kl. 17.20 - 17.30 Afslutning. Tak for i dag.
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Den første begivenhed, der blev afviklet i Jyske Bank BOXEN, 
var den udsolgte koncert med Lady Gaga den 20. oktober 
2010. Siden er det blevet til en stor kavalkade af store oplevel-
ser i BOXEN blandt andet med Prince, Linkin Park, Helene Fi-
scher, James Last, Eric Clapton, Roger Waters, Rihanna, George 
Michael, Britney Spears, EM-slutrunden i håndbold for kvinder 
og sidst men ikke mindst X-FACTOR finalen 2012.

Jyske Bank BOXEN er en del af Messecenter Herning (MCH), 
som er ét af Skandinaviens største og mest fleksible oplevel-
sescentre. Hvert år kommer op mod 900.000 gæster til messer 
og udstillinger, kultur og events, møder, kongresser og fester 
samt sportsbegivenheder.
 
MCH er en koncern, der tæller MCH Messecenter Herning, MCH 
Herning Kongrescenter, MCH Arena og Jyske Bank BOXEN. 
Tilsammen giver det de perfekte rammer, hvad enten det 
drejer sig om et møde for 15 personer, en kongres for 2.000 
deltagere, en fodboldkamp med 11.000 fans eller en messe 
for 50.000 gæster.
 
Med professionelle og servicemindede medarbejdere samt 
topmoderne faciliteter, er den fælles mission at skabe unikke 
oplevelser, hvor mennesker mødes.

De mange arrangementer giver stor beskæftigelse til Herning 
egnen. Foruden de mange fastansatte i MCH koncernen, nyder 
erhvervslivet i Herning også godt af den store aktivitet, som 
messerne og koncerterne giver.
Inger Sørensen

Vi har været til en dejlig aften hos Lisbeth Pedersen - Klinik 
Smuk og Sund.
Vi hørte lidt om hvordan Lisbeth bestemmer hudtyper, derefter 
fik vi vores hænder i paraffin, så blev de som nye.
Derefter lærte vi at rense huden - og det skulle vi hjælpe hin-
anden med.
Vi prøvede 2 slags afrensninger, lagde to forskellige masker, 
den ene med enzymer, det gav en god virkning på huden.
Vi sluttede af med en natcreme - vi skulle jo hjem i seng!
Hanne Damgaard Hald

Den 7. marts holdt vi generalforsamling med en rigtig god 
opbakning fra vores medlemmer. 27 kvinder kom med godt 
humør og gode forslag til et nyt spændende program.
Vi har fået et par nye medlemmer, men desværre også et par 
udmeldinger.
Vores formand opfordrede os meget til at få kontakt til nye 
interesserede kvinder og tage dem med til som ”gæster”.
Helle Kaas

København og Omegn
Lokalgeneralforsamling den 7. marts 2012
Bente bød os velkommen på Rødovregaard, Stuehuset.
Bente fremlagde beretningen blandt andet via digitale fotos, 
taget ved de medlemsmøde, som året har budt på. Meget fine 
og stemningsfulde billeder, som Bente kommenterede. Der var 
billeder fra Netværksgruppens møder. Bente orienterede om 
meningen med Netværksgruppen, om medlemstal – 43 aktive, 
28 passive samt 1 æresmedlem. VIRKSOMME kvinders 50 års 
jubilæum vil i 2013 blive festligtholdt d. 9. og 10. november 
2013 og ikke på Sjælland. I april måned 2013 bliver landsgene-

LOKALSTOF
Fyn
Erik Jørgensens Møbelfabrik
Den 15. februar mødte 30 forventningsfulde VIRKSOMME 
kvinder samt inviterede ægtemænd op på Erik Jørgensens 
Møbelfabrik i Tved på Fyn. Fabrikken er kendt over det meste 
af verden for sin produktion af kvalitetsmøbler. Vi blev budt 
velkommen af direktør Niels Jørgensen og firmaets europæi-
ske salgskonsulent i fabrikkens showroom. Derefter var der 
rundvisning på fabrikken, og Niels fortalte meget engageret 
om selve produktionen, blandt andet de mange forskellige 
kvaliteter på huder og stoffer. Selve produktionen er baseret 
på enkeltmøbler og deraf leveringstider omkring 4 uger. Egent-
lig serieproduktion er ikke muligt i lokalerne, og det er heller 
ikke fabrikkens målsætning, idet meget høj kvalitet er en af 
grundstenene. Dette fremgik tydeligt af den entusiasme, som 
direktøren lagde for dagen med sin fortæller glæde.
Flere af møblerne er kendte ved navne som ”Oksen” og ”Co-
rona”.
Vi forlod fabrikken efter et par timer med indtrykket af en god 
arbejdsplads, hvor kvalitet er et ”must”.
Aftenens videre forløb blev henlagt til lokaler ved Svendborg 
Havn, hvor foreningens sociale element blev plejet på bedste vis.

Generalforsamling
Onsdag den 7. marts 2012 på Tøystrup Gods og Kursuscenter 
19 medlemmer var mødt. Formanden bød velkommen og 
Dorthe Mehlbye blev valgt til dirigent.
Formanden aflagde beretning for foreningsåret 2011.
Kassereren aflagde regnskab for året 2011.
Soya Nielsen og Toni Clausen genvalgtes til bestyrelsen, og 
Anne Stevnhoved nyvalgtes.
Inge Jensen udtrådte. Inge Jensen valgtes til bestyrelsessup-
pleant.
Hanne Nielsen genvalgtes til revisor.
Under eventuelt blev mange emner debatteret, blandt andet 
det nyligt afholdte HB-møde.
Herunder opfordring til at benytte den nye hjemmeside.
Desuden blev medlemmerne bedt om ideer til fremtidige 
faglige arrangementer.
Formanden takkede dirigenten for god ledelse.
Generalforsamlingen forløb i god ro og orden.
Soya Nielsen

Herning og Omegn  
Den 13. januar var vi 24 til rundvisning i Jyske Bank BOXEN i 
Herning. Vi blev vist rundt af en ung og dygtig medarbejder i 
BOXEN, og hun fortalte os blandt andet om opførelsen af den 
store arena. Vi på egnen er meget stolte af Boxen, som den 
i daglig tale hedder, og vi er meget glade for og stolte af, at 
alle i byggeriet involverede virksomheder – fra arkitekter og 
projekterende til samtlige håndværksvirksomheder - var fra 
Herning egnen.

Jyske Bank BOXEN er Danmarks første indendørs multifleksible 
hal af sin art. Arenaen, der har en tilskuerkapacitet på 12-15.000, er 
designet til en bred vifte af forskellige arrangementer og inde-
holder desuden en lang række service- og VIP faciliteter, der 
gør den i stand til at huse nationale og internationale oplevelser 
med fokus på sport, koncerter, shows og anden underholdning.  
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ralforsamlingen afholdt på Hotel Nyborg Strand. Bente kom 
også ind på vores nye hjemmeside og orienterede os om, at 
det enkelte medlem selv skal gå ind og tilmelde sig og evt. 
rette sine data. E-mail adressen er en meget vigtig del. Bente 
står gerne til rådighed, såfremt der er problemer.
Herefter var der valg:
Kasserer blev Benita Sørensen.
Bestyrelsesmedlem Gitte Jagd Larsen, Vivi Jørgensen (1 år) 
2 suppleanter - Susan Baerens (suppleant – 1 år), Birgit Hansen.
Revisor Jette Lind (1 år).
Derudover består bestyrelsen af: Bente Svendsen, formand og 
Yrsa Jørgensen, bestyrelsesmedlem.
Yrsa Jørgensen

Nordsjælland
I Nordsjælland har vi afholdt vores årlige generalforsamling 
på Ølsted Kro, hvor 18 piger deltog.
Formand Kirsten Gotfredsen bød velkommen og Lene Kolby 
blev valgt til dirigent.
Formanden aflagde beretningen for 2011, og kassereren af-
lagde regnskabet som blev godkendt.
Mia Christensen og Inge Andersen udtrådte af bestyrelsen, 
som nyt bestyrelsesmedlem blev Lene Lysholm Christensen 
valgt, og som revisorsuppleant blev Inge Andersen valgt.
Under eventuelt blev mange emner debatteret, og der frem-
kom nogle gode ideer til kommende arrangementer.

I skrivende stund har vi to arrangementer tilbage før sommer-
ferien, idet vi har planlagt et førstehjælpskursus den 28. april, 
og som sæsonens sidste arrangement har vi vores sommer-
møde den 13. juni, dagens forløb er endnu hemmeligt, men 
vi plejer at have en hyggelig dag.
I ønskes alle en god sommer.
Merethe Nielsen

Nordvestjylland
Den 28. februar var vi i biografen for at se Jernladyen - en film 
om Margaret Thatchers liv og politiske karriere. Jeg må sige, at 
der fra medlemmernes side blev bakket godt op, for der mødte 

14 op ud af 18 medlemmer. Det var en rigtig god aften. Først 
så vi filmen, og bagefter mødtes vi over en bid brød og snak-
kede om oplevelsen. Vi var enige om, at den virkelig var værd 
at se. Meryl Streep var uovertruffen som Margaret Thatcher.
Jette Mikkelsen 

Generalforsamling
Den 11. april afholdt vi vores lokale generalforsamling – og 
der var fremmødt 13 ud af 18 medlemmer.
Vi mødtes kl. 18.00 på Færgegrillen, som ejes af et af vores 
medlemmer.
Vi fik en super dejlig middag krydret med hyggeligt samvær.
Derefter gik vi over til den officielle del af programmet.
Astrid blev valgt som dirigent.
Årsberetningen blev fremlagt ved Lisette, hvor følgende blev 
gennemgået:
Status medlemstal.
Kort orientering om VIRKSOMME kvinder af hensyn til nye 
medlemmer.
Lokale arrangementer
Landsarrangementer
Derefter var der aflæggelse af regnskab v/Jette. Regnskabet 
for 2011 udviste et mindre underskud.
Efterfølgende var der valg til bestyrelsen – Bodil og Jette blev 
genvalgt.
Næste punkt var valg af revisor, hvor Annegrethe blev gen-
valgt.
Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen, hvor-
for vi kunne gå til næste punkt: Emner/forslag til virksomheds-
besøg/arrangementer for næste sæson. Der var rigtig mange 
og gode forslag til både virksomhedsbesøg, kurser og sociale 
arrangementer. Det er rigtig dejligt – nu har vi noget at arbejde 
videre med i vores programlægning.
Sidste punkt – Eventuelt blev brugt til en god snak på kryds 
og tværs.
Så alt i alt kan vi sige, at vi har haft en rigtig god generalfor-
samling med mange gode input og kommentarer til diverse 
lokale- og landsarrangementer.

Velkommen til nye medlemmer  
Vi må beklage, men der er stadig opstarts vanskeligheder med vores nye hjemmeside, hvad angår nye medlemmer.  Så 
vi vil stadig gerne have besked fra dig, hvis du er et nyt medlem og ikke har været nævnt i bladet. Hvis det er tilfældet, 
så kontakt venligst redaktøren på post@soenderjydsk-kaal.dk 

Fyn
Charlotte Thimsen Madsen
Stentevang Børnehave
Banevænget 28
5750 Ringe

Herning & Omegn
Ida Obel Utoft
Aagaard-Maskinudlejning
Hastrupvej 17
7330 Brande

København og Omegn
MMdesign
Merete Møllenbach
Skoubogade 2
1158 København K 

Sønderjylland 
Lizzy Hansen
LH Kontorassistance
Dalgårdsvej 31
6600 Vejen

Fortsættes næste side
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Bestyrelsen består af følgende:
Lisette H. Pedersen (formand)
Mona H. Pedersen
Jette Mikkelsen (kasserer)
Bodil Møller Poulsen (sekretær)
Irene Oddershede
Aase Søgaard (suppleant)
På bestyrelsens vegne
Lisette H. Pedersen
 
Sydsjælland
Den 7. februar afholdt vi generalforsamling, 12 medlemmer 
deltog. 
Afdelingen tæller nu 11 aktive og 2 passive medlemmer. 
Orientering omkring årets arrangementer samt kort om næste 
½ års møder. 
Kassereren gennemgik regnskabet. 
Ida genvalgt som kasserer. 
Linda blev nyvalgt som sekretær. 
Dina blev nyvalgt som bestyrelsesmedlem. 
Käthe genvalgt som bestyrelsessuppleant. 
Anne blev nyvalgt som bestyrelsessuppleant. 
Bente blev nyvalgt som revisorsuppleant. 
Det blev besluttet, at fremtidige møder skal ligge mellem sep-
tember og april, samtidig skal møderne være mere oplysende 
og faglige. 
 
Lokalformanden Dorte Hansen har givet Redaktøren tilladelse 
til at forkorte det oprindelige referat skrevet af Linda Pilegaard.

Sydvestjylland
Den 8. februar var vi på virksomhedsbesøg hos Silke Lingeri 
i Varde. Indehaveren Henriette gjorde alt for at gøre aftenen 
festlig. Hun serverede lidt sødt samt et glas vin eller vand. 
Henriette har erhvervet gulddiplom i tilpasning af BH’er, og 
skal på kursus to gange om året for at bibeholde diplomet. 
Derudover er hun en varm og venlig dame, som godt kan for-
tælle kunden, hvis der er lidt, der hænger, men minder os om, 
at det er en naturlig ting, når man har rundet de 40. Løsningen 
har hun også: En BH med god pasform!
Lysten til at få målt den rigtige størrelse var stor, så Henriette 
havde nok at se til. En del af pigerne købte da også lidt med 
hjem. Ud over undertøj, var der pyjamas, lækre hjemmedragter, 
badedragter og forskelligt tilbehør.

Den 29. marts gik turen til Rav Mads’ hus i Henne. Huset har sit 
navn efter Danmarks ældste rav-sliber: Mads Frederik Augu-
stenborg Madsen født i 1873. Arbejdet med rav blev Mads’ 
livsværk.
I dag er det far, mor og to døtre, som er de bærende kræfter. 
Derudover er der medhjælpere i de forskellige afdelinger. Fa-
milien går meget op i Fair Trade forretningsaftaler og spænder 
vidt fra Make Up og tøj over rengøringsartikler. Derudover er 
der udstilling af brugskunst og en afdeling med krydderurter.
Datteren Berit er blandt andet idrætsskadeterapeut og Reiki 
Master Teacher ligesom sin far, Bjarne.
De kan hjælpe med at ”Rydde op i din krop”. En af vore med-
lemmer havde hold i nakken, da vi ankom. Hun kom under be-
handling af Bjarne, og selv den mest skeptiske må indrømme, 
at healing ikke er det rene hekseri. Hun kom virkelig på arbejde 
med sin krop, og gjorde gymnastiske øvelser som gik igennem 
hele kroppen. Efterfølgende udtrykte hun flere gange, at det 
var en fantastisk dejlig følelse at være fri for disse spændinger. 
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Bjarne var tæt på, men rørte hende faktisk ikke. Som han siger: 
Det er ikke mig, der fjerner spændingen, det er ”Din egen krop”.
De underviser også i Tai Chi, der er øvelser, som skal styrke 
sind og krop. Disse øvelser kan man gøre igennem hele livet. 
Familien underviser frivilligt turister og alle andre interesserede 
i Tai Chi på stranden i Henne to gange om ugen. Måske skulle 
man gøre sig selv en tjeneste og køre til sommerlandet for at 
deltage en tirsdag aften. Efter en dag på kontoret er der jo 
en del myoser m.m., som kan trænge til at blive bearbejdet.
Denne aften hyggede vi os også med at spise på Henne Stati-
ons Kro. De serverede en virkelig lækker middag, som samtidig 
så indbydende ud.
Anna Birthe Pedersen

Lokalgeneralforsamling
Vi har afholdt generalforsamling og vores bestyrelser består af:
Formand Laila Haahr Hansen, næstformand Elisabeth Weber, 
kasserer Ellen Jørgensen, bestyrelsesmedlemmer Kelly Søkilde 
Møller og Merethe Jensen, suppleanter Gitte Vinnick Hansen 
samt Grethe Wilms.
Laila Haahr

Vestsjælland
Generalforsamling tirsdag den 13. marts 2012 afholdt i Tøl-
løsehallen.
Formanden Gerly Larsen’s beretning omhandlede følgende:
Valget, økonomien, betalingsringen, lånemuligheder, barsels-
fond, mærkesager i VIRKSOMME kvinder, Håndværksrådet, 
Forening i Nicaragua samt vores nye hjemmeside.
Vika Bæch-Laursen aflagde regnskab, som udviste minimalt 
overskud. Nye medlemmer fik forklaret hvad kontingentet 
bliver brugt til, blandt andet at en del går til Landsforeningen, 
da vi også skal betale til Håndværksrådet, som vi er medlem af. 
På valg var Vika Bæch og Sonja Møller, begge blev genvalgt.
Suppleant Bente Stavnskær blev genvalgt.
Revisor Hanne Larsen blev genvalgt.
Der var ikke indkommet nogen forslag.

 
 
 
Fra venstre 
Annette Sunke, Birthe Alcoat, Sonja Møller Gerly Larsen, Formand, Vika Bæch-Laursen, kasserer 

Fra venstre
Annette Sunke, Birthe Alcoat, Sonja Møller, Formand Gerly Larsen, 
Kasserer Vika Bæch-Laursen.
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Under eventuelt fortalte Benedikte om blandingen af at være 
selvstændig og en personlig ejet virksomhed med et cvr nr., 
lønmodtager og sygdom er en umulig blanding.  Det blev om-
talt, at der manglede socialt ansvar i det offentlige udbud. Kur-
sus i socialt ansvar kan hentes på hjemmesiden: www.vinsa.dk.
Herefter almindelig løs snak tværs over bordet.
Vika Bæch-Laursen

Redaktøren har tilladt sig at forkorte det oprindelige referat skrevet 
af Vika Bæch-Laursen

Østjylland
Sammenlægning af to lokalafdelinger
Horsens og Omegn og Søhøjlandet er blevet lagt sammen og 
hedder nu VIRKSOMME kvinder Østjylland.

Siden generalforsamlingerne i 2011 i de 2 ovennævnte lokal-
foreninger, har der været arbejdet på en sammenlægning 
af de 2 lokalforeninger. Det er nu en realitet efter, at begge 
foreninger på generalforsamlingerne den 21. marts med stort 
flertal sagde ”Ja” til at være sammen. 
Igennem det sidste år har vi dog tyvstartet samværet, idet vi 
har afholdt fælles bestyrelsesmøder og haft fællesarrange-
menter for vore medlemmer.  Vi i den nye bestyrelse er over-
bevidste om, at en sammenlægning er det rigtige, og vi glæder 
os nu til at skulle arrangere nogle gode arrangementer, der 
forhåbentligt falder i vore medlemmers smag, så der kommer 
mange og vi på den måde kan lære hinanden bedre at kende. 
Den nye forening er også af en størrelse, så det bliver muligt at 
gøre noget mere, idet der er 22 aktive og 20 passive medlem-
mer samt 1 aktiv på vej.  
Den nye bestyrelse er nu godt i gang med arbejdet, vi har 
fået konstitueret os og vil i den kommende tid bruge bestyr-
elsesmøderne til at fusionere vore gode traditioner og få sat 
rammerne for vores nye lokalafdeling – en opgave vi løbende 
vil informere vores lokalmedlemmer om. Vi kan allerede nu 
afsløre, at vi i efteråret vil igangsætte temaaftner hver 5 uge, 
hvor vi sammen kan blive inspireret og udveksle erfaringer, 
noget vi håber, at vore medlemmer vil støtte op om.

Den nye bestyrelse består af:
Formand Anette Laursen 
Medlemmer til bestyrelsen Sussi Rasmussen, Lone Laursen, 
Lone Axelsen
Suppleanter til bestyrelsen Kirsten Laursen, Anette Villumsen
Revisor blev Anne Dorthe Hansen, Karin Nielsen 

Festudvalget består stadig af Kirsten Laursen og Dorthe Mad-
sen.
Anette Laursen

Fyn   
Britta Bang  17-07 50 år
Marianne Jensen  10-08 50 år
Gitte Engholm Jørgensen 07-09 50 år
  
Herning og Omegn   
Kirsten Margot Holm Rahbek  18-06 60 år
Jonna Kirkegaard  19-06 70 år
Ursula Dahl Bach  09-07 50 år
  
København og Omegn   
Agung Ida Ayu  07-06 40 år
Karen Vexøe  28-08 70 år

 Nordjylland   
 Jytte Hagerup Thomsen  20-08 70 år
  
 Nordsjælland   
 Dorte Christine Thillemann Jensen  07-05 50 år
 Bente Hansen  21-06 70 år

 Nordvestjylland   
 Mona Hyldgaard Petersen 13-06 50 år
  
 Søhøjlandet   
 Ingrid Meldgaard  13-08 70 år

 Vestsjælland   
 Birte Nielsen  26-05 60 år
 Lisbeth Larsen  09-06 60 år
 Sonja Møller  06-07 60 år
 Lis Jensen  19-08 60 år
 Vika Bæch-Laursen  23-08 70 år

Vi siger 
tillykke til

19
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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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Agung Budiari Ida Ayu lyder ikke 
dansk, og det er det heller ikke – det-
te flotte navn stammer fra Indonesi-
en, hvor Agung er født og opvokset. 

Hvorfor Agung endte i Danmark og 
blev VIRKSOM kvinde, kan du læse 
om i blad 3 til september. At Amors 
pil spiller en rolle, er du nok slet ikke 
i tvivl om!

Næste side 9 pige
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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

Ugens smykke

Storegade 32 · 7330 Brande · Tlf. 97 18 28 09

Kharisma i sølv  
eller oxyderet sølv 
fra Marianne Dulong
til 1.900,- pr. par

Køb et par for

15 gram  
gammelt guld  
i 14 kt.

Ugens smykke

Storegade 32 · 7330 Brande · Tlf. 97 18 28 09

Kharisma i sølv  
eller oxyderet sølv 
fra Marianne Dulong
til 1.900,- pr. par

Køb et par for

15 gram  
gammelt guld  
i 14 kt.

Ugens smykke

Storegade 32 · 7330 Brande · Tlf. 97 18 28 09

Kharisma i sølv  
eller oxyderet sølv 
fra Marianne Dulong
til 1.900,- pr. par

Køb et par for

15 gram  
gammelt guld  
i 14 kt.

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

Jyllandsvej 23 - 7330 Brande - Tlf. 97 18 32 11

v/ Wenche Fløe

Serigrafi

Transfertryk

Skilte

Broderi

Forårets smykke

Virksommekvinder2_2012.indd   18 27/04/12   12.23



19VIRKSOMME kvinder 2/2012

Gavekort fra gaveportaler er skattepligtige
Skatterådet oplyser, at skattefriheden for gavekort købt på ga-
vekortportaler er skattepligtige for medarbejdere. Skatterådet 
sidestiller gavekort herfra med kontanter, og derfor kan dette 
ikke gives skattefrit.
Læs mere herom på skat.dk
Lone Hans
Redaktionen

VIRKSOMME kvinder – Hjemmeside
Læs og lær mere om foreningen ved at gå ind på hjemmesi-
den, vælg på forsiden ”Intern” – ny menu linje kommer frem 
og igen vælger du ”Intern”. På denne måde kommer du ind på:
Informations- / Bestyrelseshåndbog
Den indeholder blandt andet vedtægter - kontingentregulativ 
- historik - retningslinjer samt inspiration til lokalbestyrelserne. 
Selvom den er skrevet til bestyrelserne kan et menigt med-
lem også sagtens finde relevante informationer. Der er blandt 
andet vejledninger i brevfletning, håndtering af pressen og 
forslag til en dagsordens opbygning. 
Derfor - Husk at bruge hjemmesiden, der er utrolig megen 
god information på vores nye hjemmeside, og kasserer Dorthe 
Mehlbye arbejder hele tiden på, at gøre den bedre. Det kan du 
også hjælpe til med, for hvis du finder ud af noget, der virker 
ulogisk, fejl eller bare har en god ide, kan du kontakte Dorthe. 
Se hendes fakta på side 2.

Værd af vide om bøger
Psykoterapeut Britta Sjøholm, der underviste os VIRKSOMME 
kvinder på kurset i Høje Tåstrup sidste vinter anbefaler føl-
gende bøger:

En bog om vejrtrækning, som fortæller om vejrtræknings-
øvelser. Den hedder træk vejret mere energi – mindre stress, 
skrevet af Stig Åvall Severinsen.

Udover ovennævnte bog anbefaler Britta:
Ole Vedfeldt (Gyldendals forlag) 
– Ubevidst intelligens – du ved mere end du tror

Marshall B. Rosenberg (Borgen forlag)
 – Ikke voldelig kommunikation – girafsprog

Barbro Lennéer Axelson & Ingela Thylefors (Hans Reitzels 
forlag)
– Om konflikter – hjemme og på arbejdet

Sebastian Nybo (Lindhardt og Ringhof forlag)
 – Sådan håndterer du vanskelige personer.

Barbara Berger (Lindhardt og Ringhof forlag)
– Det vågne menneske. En guide til sindets kraft

Vil du anbefale en bog til os VIRKSOMME kvinder, har du mu-
lighed for at gøre det ved at sende oplysningerne på titlen, 
forfatteren eventuelt bogforlag samt en kort beskrivelse af 
bogen – og det vil komme med under ”Værd at vide”.
Du skriver bare til redaktøren på post@soenderjydsk-kaal.dk 
Redaktøren
 

VÆRD AT VIDE

MALLE
Skov & Have

Jernbanegade 4 • 6100 Haderslev

Tlf. 74 53 53 83 • Fax 74 53 03 83 

Kom ind og få et 
BAD BOY tilbud.
Kom ind og få et 
BAD BOY tilbud.
Kom ind og få et Kom ind og få et 
BAD BOY tilbud.

Vi har også andre attraktive tilbud i butikken kom og hør nærmere

www.malleskovoghave.dk

Hirsevej 19
DK-6100 Haderslev

Telefon +45 7452 7092
www.soenderjydsk-kaal.dk

Hirsevej 19
DK-6100 Haderslev

Telefon +45 7452 7092
www.soenderjydsk-kaal.dk

Hirsevej 19
DK-6100 Haderslev

Telefon +45 7452 7092
www.soenderjydsk-kaal.dk

Kål er cool
– også om sommeren
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Hovedbestyrelsesmøde 2.-3. marts 2012
på Hotel Kronprinds Frederik, Fredericia
De fleste afdelinger var repræsenteret, 
hvilket gør Hovedbestyrelsesmøderne 
bedre. På den måde er der flere til at 
give deres meninger og ideer til kende 
overfor Landsledelsen, så de har mere 
at arbejde med.

Som sædvanlig var vi bordet rundt, så 
vi hver især kunne fortælle om vores 
relationer og tid i VIRKSOMME kvinder.

”Flere kvinder i politik og i bestyrelser – 
flere mænd på barsel”. 
I VIRKSOMME kvinder mener vi ikke, at 
kvinder skal vælges, fordi de er kvinder.
Vi mener heller ikke mænd skal tage 
orlov, fordi de er mænd. - Det må være 
op til den enkelte familie, hvad der er 
bedst – vi kan gå med til, at man går ind 
og påvirker dem, der ser ned på mænd, 
der går på orlov. 
Vi går ind for ligeberettigelse, men ik-
ke, at kvinder kommer i første række, 
blot fordi de er kvinder.

På Håndværker og Industriforeningernes 
Samarbejdsudvalg (HIS) i september 
deltog næstformanden Bente Svendsen 
og landsformanden Ann H. Frederiksen. 
Hvordan samarbejde er med kommuner, 
erhvervscentre, handelsstandsforenin-
ger, politikere med videre blev drøftet. 

Møde i fællesudvalget foregår sammen 
med De samvirkende købmænd, Dansk 

Landbrug og Håndværksrådet. Vi be-
sluttede at skrive breve til de nye mi-
nistre – ligestillings-, erhvervs-, skatte-, 
beskæftigelses- og finansminister samt 
de nye ordførere. Brevene omhandler 
vore mærkesager siden 2006: Forsik-
ringsordninger, kombiforsikringer, ATP 
– man skal have betalt til ATP minimum 
3 år inden, man kan få udbetalt ATP som 
selvstændig, barsels- og sygedagpenge!

Nyt projekt med et nyt kvinde-er-
hvervsnetværk i Nicaragua (REN) med 
130 medlemmer, hvor Ane Iversen og 
Camilla Cecilie Valeur fra Håndværksrå-
det er repræsentanter og har deltaget 
i et projekt i forlængelse af det projekt 
landsformanden og Lene D. Nielsen fra 
Sønderjylland deltog i for knap 3 år 
siden.
For et år siden besøgte et par kvinder fra 
Nicaragua blandt andet to VIRKSOMME 
kvinder medlemmer Hedy Varney og 
Telse Risløv, København. De blev impo-
nerede og vil gerne møde os igen. Hånd-
værksrådet har været med til at bidrage/
støtte dem i opstarten af deres egen 
forening. Og denne proces er afsluttet  
i begyndelsen af april. 
RENs hjemmeside er her: 
http://www.renicaragua.com/index.php
 
Landsformanden er blevet interviewet 
og kommer i ”Hendes Verden” i 2012. 

Den nye hjemmeside blev grundig gen-
nemgået af Dorthe Mehlbye, så nu er 
der ingen undskyldninger for ikke at 
bruge den. To fra hver afdeling kan få 
tildelt denne rolle - Lokalformanden og 
en IT-ansvarlig. 

Elisabeth Weber om studieturen til Ber-
lin samt lidt om Landsseminariet i 2013 
– overskriften bliver ”Rummelighed på 
arbejdspladsen”. Foredragsholder bliver 
Kirsten Mols, som er sprunget ud som 
kvinde. Elisabeth Weber stopper som 
kursusleder efter dette seminar.

Jubilæumsudvalget meddelte at datoen 
for VIRKSOMME kvinders 50 års jubilæum 
er fastsat til den 9.-10. november 2013. 
Den faktiske Jubilæumsdato er den 11. 
november – og Håndværksrådet, der 
har til huse i København, vil gerne lægge 
hus til.

Vi blev herefter sat i grupper, hvor vi 
skulle diskutere VIRKSOMME kvinders 
mærkesager. Det var en god måde, at 
få os til at tage stilling til, hvad vi ønsker 
Landsledelsen skal arbejde med.

Følgende mærkesager prioriteret så-
ledes: 
1. Reelle adm. lettelser/adm. byrder
2.   Fokus på udvikling af ledelse og 

medarbejdere i virksomhederne
3.   Lige vilkår for alle SMV'ere i EU - fair 

vilkår
4.  Øget økonomisk robusthed i 

SMV'ere
5.  Lige sociale rettigheder til alle selv-

stændige
6. Uddannelse af alle unge
7.   Professionel drift som forudsætning 

for vækst og innovation i SMV'ere
8.   Respekt for selvstændigheds- 

kulturen 
Bedre vilkår for ejerskifte i SMV'ere 
Vækst i SMV'ere - flere iværksæt-
tere

9.   Bedre adgang til offentlige udbud 
for SMV'ere - fagentrepricer & tilret-
telæggelse af udbudene

Lokalafdelingernes status på medlem-
mer er meget svingende. Nogle af af-
delingerne har svært ved at tiltrække 
nye medlemmer, mens det går bedre 
for andre!
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Horsens fortalte at Regionsmøderne er 
en succes.

Landsgeneralforsamlingen afholdes den 
23. maj 2012 på Hotel Kronprinds Fre-
derik i Fredericia. Landsformand Ann 
H. Frederiksen er på valg og er villig 
til genvalg, hvilket Hovedbestyrelsens 
medlemmer bifaldt.
Næstformand Bente Svendsen og Kas-
serer Dorthe Mehlbye fik tak og stort 

bifald for deres store arbejde med hjem-
mesiden.
Birgit Rise er på valg som intern revisor. 
Ønsker ikke genvalg – så input ønskes til 
en mulig intern revisor.

Nyt fra råd, nævn og udvalg
Medlem Marion Pedersen er ikke læn-
gere medlem af Folketinget.
Det kan du læse om i blad 3, hvor Marion 
Pedersen har taget imod ”STAFETTEN”.

Ovennævnte er et resumé af det oprin-
delige referat skrevet af Gitte Hansen, 
Medlemsservice.

Redaktøren

Demobiler og leasingbiler

Nyt lovforslag lukker den afgiftsmæssige 
fordel for demobiler og nye leasingbi-
ler. Læs mere her om baggrunden for 
lovforslaget.

Hvordan beregnes 
registreringsafgiften?
Registreringsafgiften for nye biler be-
regnes på baggrund af bilens  alminde-
lige pris ved salg til brugeren, inklusive 
moms, men uden registreringsafgift. I 
den almindelige pris skal der altid ind-
regnes mindst 9 pct. i samlet avance for 
importør og forhandler, og prisen må 
ikke indeholde negativ importøravance.

Dette indebærer, at der er sat en nedre 
grænse for afgiftsbetalingen for en ny bil 
– den såkaldte mindstebeskatningspris.

Er køber en almindelig forbruger, betales 
der afgift af den pris, som køberen rent 
faktisk betaler, inkl. moms, men uden 
registreringsafgift.

Hvis bilen ikke sælges til en forbruger, 
men i stedet udtages af forhandleren 
selv til f.eks. demobil eller udlejning, 
kendes den faktiske pris for bilen ikke. 

I det tilfælde har SKAT anerkendt, at 
værdien af bilen beregnes som impor-
tørens indkøbspris tillagt 9 pct. avance 
(mindstebeskatningsprisen).

Leasingvirksomheder har på samme må-
de siden 2003 haft mulighed for at an-
vende mindstebeskatningsprisen, selv-
om importøren og/eller forhandleren 
har solgt bilen til leasingvirksomheden 
med en samlet højere avance end 9 pct. 
Leasingvirksomheden har dermed haft 
mulighed for at slippe billigere i afgift. 

Det har gjort, at demobiler og nye lea-
singbiler har haft en afgiftsmæssig fordel 
frem for andre biler.

Det er denne fordel, lovforslaget kom-
mer til livs.

Lovforslaget
Med lovforslaget fastslås det, at for-
handlere, der udtager til eget brug, og 
leasingvirksomheder skal betale regi-
streringsafgift på samme grundlag, som 
hvis bilen var solgt til forbrugeren.  Af-
giftsgrundlaget må ikke være lavere end 
den pris, der er betalt for bilen. 

Handles der mellem interesseforbundne 
parter, skal de kunne godtgøre, at de 
har handlet til lignende priser mellem 
uafhængige parter. 

Samtidig vil SKAT offentliggøre afgifts-
grundlaget for alle biler, således at der 
er fuld gennemsigtighed om prissætnin-
gen på biler på afgiftstidspunktet.

Konsekvenserne
Lovforslaget vil fjerne den afgiftsmæs-
sige fordel ved demobiler og nye lea-
singbiler. 

Loven har virkning for biler, der an-
meldes til registrering den 28. februar 
2012 eller senere.

Har man indgået aftale om køb eller 
leasing senest den 27. februar 2012 og 
anmelder bilen til registrering senest 
den 31. juli 2012, gælder de gamle 
regler.

Fri bil
Medarbejdere, der beskattes af fri bil, 

og hvis arbejdsgiver har leaset bilen, 
rammes også af lovændringen. 

Selvom ens arbejdsgiver har leaset bi-
len, fastlægges beskatningsgrundlaget, 
som om arbejdsgiveren har købt bilen 
på tidspunktet for indgåelse af leasing-
aftalen. 

Har leasingselskabet selv afgiftsberig-
tiget bilen, skal man ved beregning af 
beskatningsgrundlaget tage udgangs-
punkt i leasingselskabets indkøbspris 
plus leasingsselskabets udgift til regi-
streringsafgift, samt leveringsomkost-
ninger og moms.

Stiger leasingselskabets registrerings-
afgift således, stiger beskatningen af 
medarbejderen også. 

Registreringsafgiften af brugte biler fast-
sættes som hidtil af SKAT efter et skøn.

Heidi Bøgelund Hansen
Advokat
Focus Advokater P/S
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Poul og jeg startede vores virksomhed 
Vestfrugt i oktober 1991, da GASA Es-
bjerg blev lukket. Vi fik bygget en god 
solid Frugt og grønt engros virksomhed 
op. Igennem årene har vi været mellem 
11 og 16 ansatte, 7 lastbiler der kørte va-
rer ud i det meste af Sydvestjylland. Vore 
kunder er alsidige, storkøkkener, kan-
tiner, hoteller, restauranter, købmænd 
samt en del offshore. 

Da vi i 2001 lærte Michael Marcussen 
at kende, gik der ikke lang tid, før han 
fortalte os, at han drømte om at eje et 
firma som vores. Hurtigt kom snakken 
på, at han jo kunne blive en del af vores 
virksomhed med plan om, at om ca. 10 
år kunne det så blive hans det hele, når 
Poul til den tid ville fylde 60 år. Sådan 
blev det, så 1. januar 2002 blev Michael 
partner og Vestfrugt blev et ApS. Hurtigt 
fandt vi hver vores plads, og fik det ind-
rettet, så vi alle 3 havde ansvarsområder, 
og det fungerede fint. Vi har gennem 
årene haft et velfungerende samarbejde, 
målrettet mod generationsskiftet. Vi fik 
konsolideret firmaet gennem årene, så-
dan - at der ved overdragelsen - var der 
udelukkende nye lastbiler og diverse 
maskiner samt et velfungerende EDB 
program. Desuden en personalegruppe, 
som er meget stabil. Der er blevet holdt 
en del jubilæer, én har efterhånden væ-

ret hos os i 18 år, én i 16 år - det er vores 
datter, én i 15 år, én i 12 år samt én i 10 
år.  Dette, føler vi selv, er en styrke, som 
er værd at værne om. 

Det er jo så sådan med tiden, at den 
løber, og vi syntes den er løbet rigtig 
stærkt, for lige pludselig stod vi jo der, 
foran beslutningen!! Vil vi, skal vi, tør vi, 
er vi klar? Tja - jo, og vi havde jo lovet Mi-
chael og os selv det, og sagt det mange 
gange, men alligevel, er det allerede nu 
- og det var det! Pouls 60 års fødselsdag 
nærmede sig med syv mile skridt. Vi gik 
så i gang med alt det juridiske, som hører 
med, så tingene blev gjort korrekt. Vores 
revisor og advokat fik afklaret alle disse 
ting, og den 1. oktober 2010, trådte Poul 
og jeg ud af ejerskabet, da var firmaet 
Vestfrugt 19 år ung, Michael 36 år, Poul 
60 år og jeg 58 år. Det blev besluttet, 
at jeg skulle fortsætte med at være an-
sat i firmaet og stadig lave regnskabet. 
Denne ordning fungerer fint, Michael og 
jeg har et fint samarbejde.

Jeg skulle lige finde min plads i den nye 
situation, som det jo trods alt var, men 
ingen problemer. Jeg har i dag gode 
kollegaer, og en chef som giver plads og 
rum til at samarbejdet fungerer.

I dag er vi 11 ansatte, og 2 efterlønnere 

med tilkaldevagt, i nødsituationer, biler 
er der 6 af, og det går godt. 

Vi føler, at vi har haft et godt generati-
onsskifte. Mange gav i 2002 udtryk for, at 
vi var noget tidligt ude, men det syntes 
vi hverken dengang eller da det blev tid, 
så det kan kun anbefales at gøre dette i 
god tid. Det giver jo også mulighed for 
at finde frem til, om det er det rigtig og 
den rigtige person, hvilket vi er glade for, 
at det var i vores tilfælde.

Hvad er så årsagen til, at jeg nu har 
denne STAFET, og hvordan kom jeg med 
i VIRKSOMME kvinder? Jo, vi har en dejlig 
nabo, som straks da hun hørte, vi skulle 
være selvstændige, kom og sagde: ”Så 
skal du meldes ind i en god forening, 
som arbejder for medarbejdende kvin-
der”. Som sagt - så gjort, i dag har jeg 
så været lokalformand i Sydvestjylland 
i 15 år, og været bestyrelsesmedlem i 
Landsledelsen i næsten 6 år. Jeg er glad 
for mit medlemskab, og for det jeg får 
igennem foreningen, jeg har i den grad 
haft stor glæde og gavn både lokalt og 
på landsplan af dette netværk. Alle de 
dejlige ”piger” i hele landet, jeg har lært 
at kende via dette netværk, vil jeg nødig 
undvære.
 

Stafetten...  nr. 15

Generationsskifte

Laila Haahr Hansen
Sydvestjylland

Marion Pedersen
København og Omegn

giver stafetten
videre til...
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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

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

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

Østjylland: 
Anette Laursen
Mobil 23 23 95 76
Mail: alc@alc-consulting.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 skal foregå på 
www.virksommekvinder.dk
Er du i tvivl 
– kontakt lokalformanden

   Håndværksrådet 
  - Erhvervspolitisk interesseorganisation, 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 kvin-

ders rettigheder og sociale, fag lige, økonomiske og kulturelle interesser. 
 www.kvinderaadet.dk

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

Vi er medlem af:

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.

Er du villig til at ofre det,
der skal til
for at opnå det, du gerne vil!!
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Afsender:

VIRKSOMME kvinder
Bente	Svendsen
Peder	Lykkesvej	31
2300	København	S

Det er let at sige, man altid skal sikre sig økonomisk til livet efter arbejdsli-
vet. Det er sværere at få det gjort. Derfor tilbyder PFS særlige pensionstil-
bud, skræddersyet til selvstændige.

PFS er stiftet af selvstændiges organisationer. Velfærdspakken fra PFS 
fi ndes i fl ere forskellige udgaver, så du kan vælge netop den ordning, der 
passer dig bedst. Udover pensionsopsparing får du også sundhedssikring 
og andre forsikringer, der sikrer dig, hvis du bliver ude af stand til at passe 
dit arbejde i kortere eller længere tid.

Men du skal selv tjene pengene, mens du kan. 
Så hjælper vi til med resten.

Vil DU nøjes med 
nødrationer?

sationer. Velfærdspakken fra PFS sationer. 
ællge nettop dden orddniing, dderu kkan væ

får du også sundhedssikringgsparing f
iver ude af stand til at passsseeeee hvis du bl

.

. s du kan.

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

(  Tjen penge, mens du kan  )
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