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VIRKSOMME kvinder er et stærkt, mang-
foldigt og stabilt netværk. 

Vigtigheden af at stå sammen, samar-
bejde og netværke gør os stærkere. Det 
blev jeg nok èn gang mindet om, da jeg 
hørte Obamas tale d. 7. november, til sit 
genvalg som Amerikas præsident. Der 
sagde han blandt andet:  
”...not what can be done for us, but what 
can be done by us...”  

Selv om vores udfordringer er ander-
ledes i dag end for 50 år siden, så er 
VIRKSOMME kvinders tre fokusområder, 
netværk, uddannelse og lovgivning sta-
dig lige aktuelle.  

Vores mærkesager, som blev vedtaget 
på vores første hovedbestyrelsesmøde 
i år, afspejler også vore tre fokusområder.  

Vores top fire mærkesager er følgende:
1.  Reelle administrative lettelser. 

2.  Fokus på udvikling af ledelse og med-
arbejdere i virksomhederne. 

3.  Lige vilkår for alle små- og mellem-
store virksomheder i EU. 

4.  Øget økonomisk robusthed i små- og 
mellemstore virksomheder.    

Se også Vibeke Bromans beskrivelse 
i dette blad på side 7 af VIRKSOMME 
kvinders arbejde gennem årene, hvor 

netværk, lovgivning og uddannelse går 
som en rød tråd. 

Så VIRKSOMME kvinder gør mange til-
tag til gavn for os alle. Jo mere vi gør, jo 
længere når vi, og jo bedre og stærkere 
bliver vores netværk.

Jeg håber alle får en rigtig dejlig decem-
ber og kommer godt i gang med 2013. 

På gensyn i vores jubilæumsår 2013.
Ann H. Frederiksen

Landsformand

Lederen           Ann H. Frederiksen

Ikke hvad der kan blive gjort for os, 
men hvad der kan blive gjort af os
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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

Vi klarer let arrangementer med op til 100 deltagere. 
Dette gælder både gokart kørsel og bespisning. 
Vi har:
- 1200 meter lang udendørs gokartbane
- 22 hurtige Caroli-gokarts
- 8 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, 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 
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 

- 2 paintball baner
  

 

 f

- Oplyste baner 

Er der noget i din hverdag, som kan gøres mere enkelt?
Hvis der er nogle unødvendige administrative udfordringer i din hverdag, som kan gøres mere enkelt, kan du gå ind på 
hjemmesiden: www.enklereregler.dk og skrive til Virksomhedsforum, som arbejder med, hvad virksomhederne oplever 
som udfordringer i forhold til at drive virksomhed. Du kan også se på denne hjemmeside, hvad der skal arbejdes med, 
og hvad der er sendt videre til Vækst- og erhvervsministeriet. Landsformand Ann H. Frederiksen sidder med i Virksom-
hedsforummet, som en af virksomhedsrepræsentanterne.  
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•	 Gratis	oprettelse	af	virksomhed
•	 Gratis	oprettelse	af	medarbejdere
•	 Gratis	lønkørsel	i	op	til	2	måneder	ved	overgang	fra	andet	lønsystem
•	 Gratis	hotline
•	 indberetning	via	internettet

•	 eindkomst	

•	 eBoks

•	 se	meget	mere	på	www.proloen.dk

10.000 virksomheder
bruger i dag ProLøn

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

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

TiLbud til ViRKSOMME kvinder - medlemmer med ansatte
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Nye regler om betalingstider 
rammer SMV’er hårdt
De nye regler om betalingstider skulle 
forkorte betalingstiderne og forbedre 
likviditeten for virksomhederne. Hånd-
værksrådet tvivler dog på, at det virker.

Meget lange betalingstider bliver næp-
pe effektivt begrænset af de nye regler 
for betalingstider. Tværtimod risikerer 
SMV’erne, at en 60-dages kredittid bliver 
standard fra deres store kunder, påpeger 
Håndværksrådet.

I foråret 2010 vedtog EU ellers et sæt 
nye regler, der skal hjælpe især SMV’erne 
med at få pengene hurtigere i land fra 
deres kunder. Reglerne lægger op til at 
begrænse mulighederne for de store 
virksomheder til at pålægge deres små 
leverandører betalingsfrister på op til 90-
120 dage, sådan som vi ser i dag. 

På samme måde begrænses det offent-
liges muligheder for frit at aftale lange 
kredittider med deres leverandører. 

Kan forlænge betalingstiderne
Håndværksrådet glæder sig over inten-
tionerne i forslaget, men mener, at der 
mangler noget i gennemførelsen, for at 
forslaget får den ønskede effekt. Fak-
tisk er det Håndværksrådets bekymring, 
at reglerne kan risikere at få den stik 
modsatte effekt og reelt forlænge be-
talingstiderne og forværre likviditeten 
for SMV’erne.
EU-reglerne skal nu omsættes til dansk 
ret og Håndværksrådet har siddet med 
i udvalget, der er kommet med forslag 
til den danske lov. 

Håndværksrådet i mindretal
Desværre var der ikke enighed i udval-
get. De øvrige erhvervsorganisationer 
i udvalget er tilfredse med lovforsla-
get, selvom det vil forringe deres små 
og mellemstore medlemmers likvidi-
tet og dermed konkurrencedygtighed. 
Håndværksrådet er den eneste hoveder-
hvervsorganisation i udvalget, der kun 
repræsenterer små og mellemstore virk-
somheder. Vi har derfor valgt at frem-
sætte en såkaldt mindretalserklæring, 
hvori vi udtrykker vores utilfredshed 
med lovforslaget og den effekt, det vil 
få på de danske SMV’er. 

Direktivet fra EU lægger op til, at der 
i handler mellem virksomheder som 
udgangspunkt gælder 30 dages beta-
lingsfrist, hvis ikke parterne aftaler noget 
andet. Dette er de samme regler, som 
gælder i dag.

Men som noget nyt indsættes en be-
grænsning, således at parterne frit kan 
aftale op til 60 dages betalingsfrist. Hvis 
der skal gælde en længere betalingsfrist 
end 60 dage, skal dette udtrykkeligt 
være aftalt mellem parterne og må ikke 
være urimeligt overfor kreditor.

Regler kan omgås alt for let
På overfladen lyder dette jo fint og som 
en håndsrækning til de små virksomhe-
der, der bliver presset af de store til at 
yde lange betalingsfrister. Men realite-
ten er, at dette ikke kommer til at ændre 
noget som helst på situationen, som 
den er i dag. 

Det er meget simpelt at omgå reglerne. 
Man skal bare forestille sig den store 
virksomhed, der præsenterer sin lille le-
verandør for et krav om at underskrive 
på at yde 90 dages kredit, hvis den lille 
virksomhed vil beholde den store virk-
somhed som kunde. 

Det er de færreste små virksomheder, 
der har styrken til at stå i mod det pres 
og måske tabe en stor kunde, der kan 
være hele grundlaget for sin virksom-
heds eksistens. 

Store virksomheder 
vil udnytte smuthuller
I de tilfælde vil den lille virksomhed 
skrive under og vupti, så er aftalen lovlig. 

Kravet i loven om, at aftalen ikke må væ-
re urimelig overfor kreditor er mere eller 
mindre umuligt at komme igennem med 
for en professionel virksomhed. Så det 
er ikke et krav, der har reel betydning.

Under hele forhandlingen om reglerne 
har Håndværksrådet som den eneste er-
hvervsorganisation kæmpet for at stram-
me reglerne, så denne type smuthuller 
ikke opstår. Det er nemlig Håndværks-
rådets bekymring, at det faktum, at der 

nu specifikt står i loven, at parterne frit 
kan aftale op til 60 dages kredit, vil øge 
kundernes opmærksomhed på mulig-
hederne for at aftale lange kredittider. 
Dermed risikerer man, at standarden bli-
ver 60 dages kredit, i stedet for de nuvæ-
rende gennemsnitlige 25 dages kredit.

Lovforslag rammer hele samfundet
På den måde risikerer man at forlænge 
betalingstiderne betragteligt op i mod 
det dobbelte af i dag, hvis kunderne 
begynder at stille krav om 60 dages 
betalingsfrist.

Dette vil være katastrofalt for de små 
virksomheder, der kan have meget svært 
ved at skaffe finansiering i banken eller 
kun kan få finansiering på helt urimelige 
vilkår. 

Men det er ikke kun katastrofalt for virk-
somhederne. Det er også meget dårligt 
for samfundet, da hele samfundet er 
afhængige af en velfungerende skov af 
små virksomheder til at skabe vækst og 
arbejdspladser og fungere som leveran-
dører til de store virksomheder. 

Det er endvidere samfundsøkonomisk 
hul i hovedet at sende regningen for 
krisen derhen, hvor det er sværest og dy-
rest og betale den, nemlig til SMV’erne.

På den måde vil man fra lovgivers (og de 
store virksomheders) side have skudt sig 
selv i foden ved at tænke kortsigtet og 
snæversynet og forværre problemerne 
for SMV’erne i stedet for at forbedre 
likviditeten, som ønsket.

Håndværksrådet vil derfor kæmpe til det 
sidste for at ændre det fremlagte
forslag.

Vil du vide mere? 
Kontakt chefkonsulent cand.jur. Jeppe 
Rosenmejer på rosenmejer@hvr.dk eller 
telefon 32 63 03 11 

Jeppe Rosenmejer
Chefkonsulent
Håndværksrådet
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www.sfm.dk

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

Tal med os!
Revisionscentret Haderslev
Skipperhuset · Hansborggade 30
Tlf 7452 0152
revisor.dk
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Vi klarer alle logo- design-
tryk- og specialopgaver...

Ring og hør nærmere...

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

BRILLEBAD
RENE BRILLER 

Hver morgen  dyppes BRILLEN 
i badet, og stel og glas er rene – 
Så enkelt er det!
Samme bad bruges i 1 måned.
Ring 3828 9095!

HUSUM
SPECIAL OPTIK
Frederikssundsvej 302 A, 2700 · hso@nypost.dk

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

v/ Wenche Fløe

Serigrafi
Transfertryk

Skilte
Broderi

Mandal Allé 18 • 5500 Middelfart • Tlf. 6341 9000
www.citylakindustrilakering.dk

Sandblæsning • Slyngrensning • Metallisering
Industrilakering •  Brandmaling

Gejlhavegård 23 · 6000 Kolding
Tlf. 7552 7711 · www.from-grafisk.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.

Julegaveidé 
til manden
Flot Georg Jensen skohorn
Normalpris kr. 549.-

Vores pris til dig 449.-
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   Vibeke Broman
   VIRKSOMME kvinder
   Lovgivningsudvalget

I 2013 kan foreningen VIRKSOMME kvin-
der fejre sit 50 års jubilæum. I alle årene 
har vi haft et godt og udbytterigt sam-
arbejde med Håndværksrådet, der siden 
1879 har været fortaler for ordentlige 
erhvervsvilkår for små og mellemstore 
virksomheder på tværs af brancher.

Den 11. november 1963 blev vor for-
ening stiftet på Nyborg Strand. Forin-
den var gået en periode, hvor debat 
og erfaringsudveksling om lovgiveres 
manglende anerkendelse af de med-
arbejdende ægtefællers arbejdsindsats 
og om de absolut totalt fraværende ret-
tigheder for disse, såsom mulighed for 
løn, sygeforsikring o.s.v.

Håndværksrådet arrangerede kurser for 
håndværksmestre, da der først i 1960`er-
ne kom stadigt stigende krav til regn-
skaber m.m. Her ”opdagede” man, at i 
disse virksomheder lå det administrative 
arbejde i høj grad hos ægtefællerne, og 
efterfølgende blev kurserne naturligvis 
målrettet denne gruppe.

Her viste det sig snart, at der var et stort 
ønske om at gøre noget ved ”sagen”, 
og ønsket om at oprette en forening, 
der både selv kunne sætte fokus på 
problemerne og samtidig indgå i et 
samarbejde med Håndværksrådet, der 
havde ressourcerne til at være behjæl-
pelig med at sætte fokus på de politiske 
tiltag, der var nødvendige for at skaffe 
de medarbejdende ægtefæller bedre 
erhvervsvilkår.

De fremmødte kvinder erkendte, at de 
ikke havde megen erfaring med at op-
bygge en forening, men med hjælp fra 
Håndværksrådets konsulenter, fik de 
udfærdiget vedtægter, lagt rammerne 
for en stiftende generalforsamling, skre-
vet pressemeddelelse o.s.v. Her mødte 
35 kvinder op og igangsatte vor for-
ening. (Dengang under navnet: Dansk 
Håndværks Kvinder, da den i starten 
var målrettet håndværkets kreds).  Det 
begyndte med en landsforening; siden
kom opdelingen i lokalafdelinger un-
der landsforeningen. Medlemstallet har 
gennem årene været svingende. Det 
har altid været de få, der har arbejdet 
for de mange.

Langsomt, ganske langsomt kom an-
erkendelsen og den bedre lovgivning: 
Retten til, at en andel af virksomhedens 
overskud kunne overføres som indtægt 
hos den medarbejdende ægtefælle, en 
egentlig lønaftale, sygedagpenge, bar-
selsdagpenge, efterløn og retten til at 
kunne forsikre sig mod arbejdsløshed.

Det er vigtigt at huske på, at disse ting 
havde meget stor betydning, da de fle-
ste virksomheder dengang blev drevet 
som personligt ejede, (hvilket dog også 
er tilfældet blandt mange i dag). Reg-
lerne er på mange punkter anderledes, 
end hvis man driver virksomheden i 
selskabsform. 

Medlemmerne ønskede også fokus på 
efteruddannelse, a`jourføring af viden 
om lovgivning, og undervejs opdage-
des den enorme glæde ved at være 
sammen med andre ”i samme båd”, og 
dermed at kunne udveksle erfaringer og 
lære af hinanden. Efterhånden ændredes 
målgruppen – og vedtægterne – til at 
omfatte alle brancher, såvel som flere i 
den voksende gruppe af selvstændige 
kvinder fandt vej til os. Vore tre fokus-
ord: Lovgivning – Uddannelse – Netværk 
er lige aktuelle, hvad enten man driver 
virksomheden alene eller sammen med 
sin ægtefælle.

Fra starten har foreningen haft meget 
glæde af Håndværksrådet, der oprettede 
kurser og foredrag med relevante un-
dervisere. Vi kan deltage i Håndværksrå-
dets virksomhedsbarometer fire gange 
om året pr. mail, hvor virksomhedernes 
syn på nutid og fremtid følges nøje og 
bruges i det politiske arbejde. Udover at 
modtage vort eget blad og nyhedsmails, 
kan vi også tilmelde os Håndværksrådets 
nyhedsbreve og dermed være velorien-
teret om politiske ændringer i erhvervs-
mæssige forhold. Det øger vore mulig-
heder for at give tilbagemeldinger om 
konsekvenserne af disse.

Håndværksrådet har gennem tiden ud-
peget os til mange udvalgsposter, når 
skiftende regeringer har skullet se nær-
mere på selvstændiges vilkår: Det være 
sig både inden for erhvervs-, sociale- og 
skattemæssige forhold. Desværre er det 

stadig med skiftende regeringer nogle 
skridt frem, og så tilbage igen. Det gæl-
der både for os og for Håndværksrådet, 
så et fortsat samarbejde om løsning af 
udfordringerne er nødvendigt.

I dag er vi internt i Håndværksrådet 
med i formandsgruppen, i uddannel-
sesudvalget, i det tværfaglige udvalg 
(Håndværker- og Industriforeningernes 
samarbejdsudvalg), udvalget for selv-
stændiges sociale vilkår, samt eksternt 
p.t. udpeget til Erhvervsministeriets 
Virksomhedsforum for enklere regler. 
Vi har gennem tiden samarbejdet om 
europæiske konferencer og vi er også 
p.t. med i Håndværksrådets og Danidas 
projektsamarbejde med selvstændige 
kvinder i Nicaragua.

Vi kan få del i Håndværksrådets rådgiv-
ning og rabatordninger, både som for-
ening og som enkeltmedlem, og Hånd-
værksrådets direktør møder gerne op 
som dirigent både på vor generalfor-
samling såvel som på vort årlige Christi-
ansborgmøde.

Vore landsformænd og landsledelser 
gennem årene, som har været de per-
soner, der har været tættest involveret 
i samarbejdet, har aldrig været i tvivl. 
VIRKSOMME kvinder og Håndværks-
rådet har brug for hinanden – også i 
fremtiden.

VIRKSOMME kvinder 
og Håndværksrådet  

Næste side 9 pige...

Marlene Aarslev Papsø er en ung 
kvinder på 42 år, som driver Midtjysk 
Vildtfarm sammen med sin mand 
John.
Læs om Marlenes helt anderledes 
dagligdag i næste blad.
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Margrethe Brandt er medindehaver og stifter af STEPTO, der 
tilbyder økonomi- og ledelsesrådgivning for landbrugsvirk-
somheder. 
Direktøren laver blandt mange andre ting også løn til perso-
nalet. ”Vi er et lille firma, og går ikke op i titler – jeg kan 
godt lide, det er mig,  der gør det. Det er fortrolige oplysninger, 
som vi behandler med stor respekt.” 

ProLøn og Stepto kan godt sammenlignes, påpeger Margrethe 
Brandt; det er små firmaer, hvor der er tæt kontakt til konsu-
lenten, som arbejder på at finde løsninger for kunden. 
Hun siger: ”Hos ProLøn er man ikke bare en anonym kunde. 
Man er ikke en ”massekunde”, derimod kan man bare ringe, 
og så  løser de det. Det er  ligesom altid tilpasset vores behov, 
og det bliver løst ad hoc, når vi har brug for det.” 

Når der engang i mellem opstår nogle kringlede spørgsmål, 
er det, ifølge Margrethe Brandt, rart at kunne ringe til en løn-
konsulent og få hjælp. ”Så er det fint at vide, at man har spurgt 
ind til alt, tjekket det ud og fået det på plads. Man ved, at det 
er rigtigt, når man har talt med ProLøn.” 

ProLøns faglige niveau er højt, siger hun og understreger, at 
det er  sjældent, hun ikke får svar med det samme, og hvis de 
ikke lige kan svare, finder de ud af det og Margrethe Brandt, 
Stepto vender tilbage. ”Der er ingen slinger i valsen,” lyder 
det fra direktøren. 

Marlene Poulsen eller Susanne Lauritzen kan kontaktes
på 87 10 19 30 eller proloen@proloen.dk 

Hos ProLøn er man ikke 
bare en anonym kunde                                                	  

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 

 
   Billede 

kjole 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.mmdesign.dk 

 
Skoubogade 2 

(overfor La Glace) 
1158 København K 

 
Tlf. 33 11 17 17 

 
 

 
 
 
 

 
 

Skoubogade 2 (overfor La Glace) 
1158 København K

Tlf. 33 11 17 17

Absalonsgade 3
4180 Sorø

Tlf. 57 82 17 17

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

Vil du udvikle dig i jobbet og opnå bedre resultater?

Start med at få lavet din egen person- og effektivitetsprofil. 
Så har du udgangspunktet for din udvikling og kan skabe målrettede 
forandringer.
Vi tilrettelægger derefter dit individuelle udviklingsforløb, så det hæn-
ger sammen for dig, i dit job og i virksomheden. Processen foregår i 
virksomheden, når du har tid.

Interesseret ? 
Kontakt Anette Laursen -  det er ganske uforpligtende
tlf. 23 23 95 76

Ydunsvej 16 · 8230 Åbyhøj 

 Tlf. 23 23 95 76 · alc@alc-consulting.dk · www.alc-consulting.dk

www.memira.dk
 eller ring 8880 2800

Hos ProLøn er man ikke bare en anonym kunde
Margrethe Brandt er 
medindehaver og -
stifter af STEPTO, der 
tilbyder økonomi- og 
ledelsesrådgivning for 
landbrugs-
virksomheder. 
Direktøren laver blandt 
mange andre ting også 
løn til personalet. ”Vi er 
et lille firma, og går 
ikke op i titler – jeg kan 
godt lide, det er mig, 
der gør det. Det er 
fortrolige oplysninger, 
som vi behandler med 
stor respekt.”

ProLøn og Stepto kan godt 
sammenlignes, påpeger 
Margrethe Brandt; det er 
små firmaer, hvor der er 
tæt kontakt til konsulen-
ten, som arbejder på at 
finde løsninger for kunden. 

Hun siger: ”Hos ProLøn er 
man ikke bare en anonym 
kunde. Man er ikke en 
”massekunde”, derimod 
kan man bare ringe, og så 
løser de det. Det er 
ligesom altid tilpasset 
vores behov, og det bliver 
løst ad hoc, når vi har 
brug for det.” 

Når der engang i mellem 
opstår nogle kringlede 
spørgsmål, er det, ifølge 
Margrethe Brandt, rart at 
kunne ringe til en 
lønkonsulent og få hjælp. 
”Så er det fint at vide, at 
man har spurgt ind til alt, 
tjekket det ud og fået det 
på plads. Man ved, at det 
er rigtigt, når man har talt 
med ProLøn.” 

ProLøns faglige niveau er 
højt, siger hun og 
understreger, at det er 
sjældent, hun ikke får svar 
med det samme, og hvis 
de ikke lige kan svare, 
finder de ud af det og 
vender tilbage. ”Der er 
ingen slinger i valsen,” 
lyder det fra direktøren.  

 

Medlemmer af VIRKSOMME kvinder har gode 
opstartsfordele:

• Gratis oprettelse af virksomhed 

• Gratis oprettelse af medarbejdere 

• Gratis hotline 

• Gratis lønkørsel i op til 2 måneder ved  
overgang fra andet lønsystem 

• Se mere på www.proloen.dk 

Kontakt Susanne Lauritzen 
eller Marlene Poulsen i dag 
på 87 10 19 30 eller 
proloen@proloen.dk

Vi er her for at hjælpe! 

”Som nystartet virksomhed er det arbejde, ProLøn laver lige så vigtigt som en god 
bankrådgiver!” Dorthe Hallas medindehaver af Helsted Bageren, Randers 

Margrethe Brandt, Stepto
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Midt i København besøger jeg Merete, 
der er selvstændig indehaver af to for-
retninger, den anden forretning ligger i 
Sorø, hvor forretningseventyret startede 
for bare 11 år siden. Vejen her til har væ-
ret atypisk, for i starten af firserne var 
Merete ansat som pædagogmedhjælper 
i 10 år i institutionen "Den Sorte Firkant" 
på Nørrebro. 
Merete har altid været kreativ, og hendes 
konfirmationskjole syede hun sammen 
med sin mor. Så beslutningen om at 
starte på skolen "Hof sy og design" kom 
ganske naturligt, da hun ventede det 
tredie barn.  Allan, hendes mand gennem 
27 år, og Merete blev enige om, at de 
skulle flytte ud på en nedlagt ejendom. 
Så Meretes arbejde er i otte år at passe 
deres tre drenge og hjemmet, der bliver 
også tid til at vedligeholde sy-arbejdet, 
for der sys lidt på bestilling, og Merete 
arbejder også i disse år som syerske for 
nogle forretninger. 

Merete og Allan har altid kigget på byg-
ninger, og en dag, hvor de går tur i Sorø, 
ser og snakker de om de forskellige huse, 
siger han: "Den forretning er lige noget 
for dig, og vi kan bo i lejligheden oven-
over", ja - og sådan gik det til, at Merete 
fik sin første forretning.
Allan var også medvirkende til, at Merete 
startede den anden forretning, hun har 
hele tiden haft hans fulde opbakning.

Det er vigtigt at få købt rigtigt ind, ikke 
på de store messer, men en gang om 
året inviterer firmaerne til fremvisning 
i deres showrum. Det foregår blandt 
andet i Paris og Milano. Merete besøger 
danske firmaer på messer eksempelvis i 

Bellacentret. Desuden handles der også 
med danske mærker f.x. Modalex.
Inden for konfektion er der også stor 
pris konkurrence, så i dag kommer de 
fleste kjoler fra østlandene - såsom Kina. 
Priserne er de seneste år steget, akkurat 
ligesom leveringstiden, som er steget fra 
otte uger i 2001 til 20 uger i 2010. Der skal 
også tages hensyn til handelsembargo, 
som er et helt kapitel for sig.

Merete går også meget op i kvaliteten af 
syningen, og det tjekkes nøje, inden der 
handles med firmaerne. "Det er vigtigt, 
at udvalget er det samme i begge forret-
ninger", siger Merete. Hjemmesiden gør, 
at alle kan se sortimentet. Det har været 
en stor hjælp at have en hjemmeside, det 
er en god måde at annoncere på - ”Uden 
internet ingen forretning, man kan an-
noncere sig ihjel”.
I Sorø passer Lise forretningen. Lise har 
været ansat i ca. otte år og er uddannet 
på Hellerup Håndværksseminarium. I 
København passer Mitzi og Merete for-
retningen. Mitzi har været ansat et 1/2 
år og er uddannet designer. Fordelen 
ved at have uddannet personale er, at de 
selv kan lave alle ændringer og tilretnin-
ger, der er heldigvis aldrig sket fejl ved 
ændringerne.  Det er deres ansvar, og 
det vil være forfærdeligt, hvis nu der var 
klippet forkert, man kan ikke lige skaffe 
en ny brudekjole på et par dage. En gang 
gik det galt, men det var på grund af et 
for varmt strygejern. Heldigvis var bru-
dekjolen i samme størrelse i den anden 
forretning. 

Konfirmationskjoler er med årene ble-
vet en større artikel, og som noget nyt 
afholdt Merete en konfirmationsmesse 
på Hotel Avenue i november 2011. Her 
kom internettet hende igen til hjælp og 
hun benyttede facebook. Der mødte 80 
interesserede op, så det var vellykket.

MMdesign i København havde i marts 
besøg af bruden i TV udsendelsen "Hvad 
bruden ikke ved". De var med i udsendel-
sen, men brudgommen handlede ikke i 
forretningen.  
For nogle år siden var der en anden ud-
sendelse, der hed "De syv sure mænd", 
da var der en af mændene, der var inde 
og købe en kjole til konen.

Allan og Meretes tre drenge på 20, 24 og 
26 år er p.t. i New York og New Zealand, 
de er alle tre kreative, som deres mor. 
Allan, der altid bakker Merete op, passer 
det administrative, tager med hende på 
indkøb, sørger for fragten mellem Sorø 
og København – han er hendes ”Alt mulig 
mand”.  Noget jeg synes, er helt specielt 
er, at Allan hver dag kører fra Ringsted, 
hvor han arbejder, til København for at 
hente Merete, så hun er fri for at tage to-
get hjem, og som Merete siger: "Vi snak-
ker så dejligt sammen, når vi kører hjem".

Fritid er der ikke meget af, for det er vig-
tigt at have åbent, når kunderne har tid. 
Hele januar og februar holdes der åbent 
hver søndag, og det er på grund af for-
årets konfirmationer.

Efter at have åbnet den anden forret-
ning besluttede Merete at melde sig ind 
i VIRKSOMME kvinder, som hun kendte 
til gennem Bente Svendsen, Formand i 
afdelingen København og Omegn.

Tak til Merete for hendes tid til at indvie 
os i endnu en speciel branche.

Birgitte Viereck
Redaktør

En glad begivenhed er det, når Merete får 
kunder i forretningen - MMdesign
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Resumé fra HB-møde den 31.8.2012
Ny Landsformand i 2014
Landsformand Ann H. Frederiksen blev 
til Landsgeneralforsamlingen genvalgt 
til en ny toårig periode. Hun oplyste igen, 
at det allerede nu er på tide at se sig om 
efter en ny formand. Hendes tid som 
formand slutter til generalforsamlingen 
i foråret 2014.
Forslag til mulige emner modtages gerne.

Giv dit bud på administrative byrder
Ann har været til sit første møde i et Fo-
rum under Vækst- og Erhvervsministeriet 
vedrørende administrative byrder. Her er 
hun udnævnt for en toårig periode. Alle 
jer derude er velkomne til at skrive til Ann, 
hvis I mener, der er administrative byrder, 
der tager jeres tid uden, at det fører til 
noget. Læs også side 3.

Hendes Verden
Ann er blevet interviewet til bladet Hen-
des Verden (Artikelen har endnu ikke 
være i bladet).

Nicaragua
Turen til Nicaragua som Ann var på i juni, 
er omtalt i VIRKSOMME kvinder blad nr. 
3. Turen blev afholdt i forbindelse med 
RENs 1 års generalforsamling, REN er i 
øvrigt det eneste kvindelige netværk i 
Mellemamerika. Ann tager igen til Nica-
ragua medio december 2012. 

Konference på Cypern
Ann har været på Cypern til konferencen 
”Helping SME’er to go for Growth” (hjælp 
SMV’er til at vokse) i november 2012.
Konferencen vil drejede sig om ”Adgang 
til finansiering, muligheder i den globale 
økonomi og forbedring af de globale 
markeder”.
Nedennævnte fire punkter har blandt 
andet relation til vores egne ”top fire”  
mærkesager: 

1. Administrative lettelser
2.  Fokus på udvikling af ledelse og med-

arbejdere i virksomhederne
3. Lige vilkår for alle SMV i EU – fair vilkår
4. Øget økonomisk robusthed i SMV’er

HIS
Ann H. Frederiksen og Bente Svendsen 
deltog i HIS formandsmøde i Grenaa i 
september.
Der er fællesudvalgsmøde den 1. novem-
ber som afholdes i HVR.

Landsseminar afholdes den 22.-23. 
februar 2013 i Horsens
Emnet er ”Rummelighed på arbejdsmar-
kedet”
Elisabeth Weber arbejder på forskellige 
muligheder, så vi kan blive klogere på 
eksempelvis flexjob. Kirsten Godtfred-
sen fortalte om sine positive oplevelser 
med dette, som hun har været en del af 
siden 1999.

Redaktøren
Redaktør Birgitte Viereck holder efter 
udgivelsen af første blad 2014. Birgitte vil 
gerne hjælpe en ny redaktør i gang – og 
efterfølgende hjælpe til.
Ingen af de nuværende medlemmer af 
redaktionen vil tage over.

Vil fremtiden være et blad på hjemmesi-
den og nyhedsbreve?
Der var delte meninger om dette – både 
for og imod. I tilfælde af at der ikke var 
blade at dele ud til nye medlemmer, vil 
det være nødvendigt med en brochure!

Det blev foreslået, at emnet skal op på 
HB-mødet i 2013 og man kan komme 
med ideer til fremtiden.

Lokalafdelingerne
Der var en kort orientering fra hver lo-
kalafdeling. Det kører rimeligt de fleste 
steder – og alle er enige om, at det altid 
er ærgerligt at aflyse arrangementer.
En enkelt afdeling har ingen program 
i papirform, det ligger ”kun” på hjem-
mesiden.

Hjemmesiden
Der er mangler og fejl på hjemmesiden, 
hvilket oplyses til ny samarbejdspart-
ner, når denne findes. Firmaet, der har 
sat hjemmesiden op, mener ikke de kan 
håndtere VIRKSOMME kvinders ønsker, 
og derfor skal vi have ny samarbejds-
partner.

Kontingent for 2013
Aktive: 1.880, - kr. 
Passive: Kontingentet er ikke ens i alle 
afdelinger. 

Jubilæumsudvalget
Stedet for festen er booket, det bliver et 
sted i Jylland.

Omrokering 
i Landsledelsens bestyrelse
Laila Haahr, Sydvestjylland bliver sup-
pleant. 
Inge Andersen, Nordsjælland bliver be-
styrelsesmedlem.
Elisabeth Weber, kursusleder har ombe-
stemt sig og fortsætter i jobbet.
 
Kommunikationschef
 Frederik Faurby, Håndværksrådet
Han fortalte om profilering af vore lokal-
afdelinger i pressen.
”Hvordan vælger en journalist, hvad han 
vil bruge”
”Du kan ikke komme i pressen – uden at 
sige noget ”
Vi blev gjort opmærksom på, at hvis vi vil 
i lokalpressen, skal det være relevant for 
de lokale læsere i området. Det skal være 
relevant og aktuelt.
Det skal pirre journalistens nysgerrighed.
Hvis du bliver kontaktet af en journalist 
uden at vide det, så vær ærlig og sig:
”Det vil jeg tænke over” og så ring tilbage, 
så du ikke siger noget forkert og ikke kan 
stå inde for det.
Vi fik en god indsigt i journalistens ar-
bejde, som vi kan bruge fremadrettet.

Redaktøren
Dorte Mehlbye 
fortæller om 
hjemmesiden.

❤❤
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Så vær opmærksom på de særlige be-
skatningsregler, der gælder for di-
rektører, hovedaktionærer og andre 
med afgørende indflydelse på deres 
egen løn. 

Markedslejen
Helt grundlæggende er det et krav, at der 
betales markedsleje, når udlejer og lejer 
er nærstående – f.eks. familiemedlem-
mer eller hovedaktionær/selskab. Mar-
kedslejen er den leje, udlejer kunne have 
fået, hvis ejendommen var lejet ud til en 
fremmed i stedet for en nærstående. Kra-
vet om markedsleje gælder f.eks. hvis et 
forældrepar ejer en ejendom, som de ud-
lejer til deres voksne barn (forældrekøb). 
Forældrene beskattes i denne situation 
af den leje, de kunne have fået, hvis de 
havde lejet ejendommen ud til en frem-
med. Hvis det voksne barn ikke betaler 
markedslejen, risikerer det at skulle betale 
gaveafgift af det for lidt betalte beløb.

Ejet af selskab 
Hvis ejendommen ejes af et selskab, gæl-
der der særlige regler for beskatning af 
hovedaktionæren. Ofte er situationen 
den, at selskabet ejer en blandet benyttet 
ejendom, hvor virksomheden drives fra 
nogle af lokalerne, mens hovedaktionæ-
ren bor i boligdelen. 

Her beregnes skatten efter den særlige 
hovedaktionærregel. Reglen medfører, at 
skatten beregnes ud fra 5% af enten ejen-

domsværdien eller anskaffelsessummen 
med tillæg af forbedringer. Det højeste 
beløb anvendes. Dertil kommer et tillæg. 

Er der tale om en blandet benyttet ejen-
dom, skal kun den del, der tjener til bolig, 
medregnes.

I mange situationer medfører denne be-
skatning en hårdere beskatning end mar-
kedslejen.

Udleje til familiemedlemmer
Den særlige hovedaktionærregel om be-
skatning af fri bolig, gælder også når 
udlejningen sker til hovedaktionærens 
nærstående – f.eks. et voksent barn. 

Godet – altså rådigheden over boligen 
– anses for at have passeret hovedaktio-
nærens økonomi, medmindre hovedak-
tionæren kan godtgøre, at selskabet har 
en selvstændig økonomisk interesse i at 
stille boligen til rådighed for hovedak-
tionærens børn. Kan hovedaktionæren 
ikke godtgøre det – f.eks. fordi selskabet 
i øvrigt ikke beskæftiger sig med bolig-
udlejning – vil hovedaktionæren blive 
beskattet efter hovedaktionærreglen. 

Hvis den særlige beregning af værdien 
efter hovedaktionærreglen fører til et 
højere beløb end den leje,  barnet betaler, 
beskattes hovedaktionæren personligt 
heraf som udbytte, selvom barnet i øvrigt 
betaler markedslejen til selskabet.

Det er en nyligt afsagt dom et eksempel 
på (SKM.2012.502). Her lejede selskabet 
lejligheden ud til hovedaktionærens dat-
ter til en leje, der var fastsat af Husleje-
nævnet. Alligevel blev hovedaktionæren 
beskattet af differencen mellem den be-
talte leje og den leje, der kunne beregnes 
ud fra hovedaktionærreglen.

I den forbindelse skal man være opmærk-
som på, at persongruppen, hovedaktio-
næren kan have en personlig interesse i, 
ikke er klart defineret. Nærstående som 
ægtefæller, samlevere, børn og børne-
børn er omfattet af denne persongruppe, 
mens nyere retspraksis viser, at fraskilte 
ægtefæller ligeledes omfattes af person-
gruppen. 

Man skal ligeledes være opmærksom 
på, at reglen er udformet således, at ud-
lejningen ikke kun anses som maskeret 
udlodning af udbytte i det år, aftalen 
indgås, men faktisk i hele den periode, 
hvor udlejningen består. Det vil sige, at 
beskatningen sker i alle de indkomstår, 
boligen er til børnenes rådighed.

Bopælspligt efter andre regler
Er der efter andre regelsæt, f.eks. land-
brugsloven, bopælspligt og opfylder 
hovedaktionæren bopælspligten, finder 
den særlige hovedaktionærregel ikke an-
vendelse.

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

Heidi Bøgelund Hansen
Advokat
Focus Advokater P/S

Bor du eller dine børn i en ejendom, 
der er ejet af dit selskab?
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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 bekendt-
gøres i medlemsbrev.

Med forbehold for ændringer, aflysning-
er og fejl m.v. 

Landsplan
22.-23. februar 2013
Rummelighed på arbejdspladsen
Landsseminar, Horsens

21. marts 2013
Regionsmøde 
København og Omegn, Nordsjælland, 
Sydsjælland
Foredrag v/Puk Elgaard, Roskilde

23. maj 2013
Landsgeneralforsamling
Jubilæum 50 år 
Nyborg Strand, Nyborg

31. maj 2013
Golf Dag,
Haderslev Golfklub

9. november 2013
Foreningens 50 års jubilæumsfest

Fyn
16. januar 2013 
Google aften

13. marts 2012
Lokal generalforsamling,
Dalum Landbrugsskole

18. april 2013
Virksomhedsbesøg hos Margit og Hen-
ning Hansen

Herning og Omegn
29. januar 2013
Wellnes aften i DGI-huset, Herning

25. februar 2013
Sundt madværksted
v/kostvejleder Jane Ryberg

7. marts 2013
Lokal generalforsamling
Kibæk Hotel

21. marts 2013
Rundvisning i Herning Byret

24. maj 2013
Mad og Vin v/Carin og Jørgen Uhde

København og Omegn
10. januar 2013
Studiekreds – læseklub 1
Fredens Hus

15. januar 2013
Debataften 4
Emner om det du har på hjertet, 
Laugshuset

24. januar 2013
Studiekreds – læseklub 2
Fredens Hus

3. februar 2013
Søndagstur 
– Turen går til?

7. februar 2013
Studiekreds – læseklub 3
Fredens Hus

19. februar 2013
Debataften 5
Emner om det du har på hjertet
Laugshuset

21. februar 2013
Studiekreds – læseklub 
Fredens Hus

12. marts 2013
Virksomhedsbesøg 
Hospice Søndergård, Måløv

19. marts 2013
Debataften 6
Laugshuset

21. marts 2013
Regionsmøde

10. april 2013
Lokal generalforsamling, Rødovre

Uge 20 2013
Virksomhedsbesøg til Byggepladsen
Den Blå Planet – Amager Strand

29. maj 2013
Virksomhedsbesøg 
GP Metal A/S, Glostrup

12. juni 2013
Medlemsmøde (sommermøde)

Nordjylland
16. januar 2013
Svømning og wellness i Gigantium

27. februar 2013
Kulturaften

20. marts 2013
Besøg hos Vejgaard Vandværk, Ålborg

10. april 2013
Lokal generalforsamling

Nordvestjylland
22. januar 2013
IT kursus på EUC Nordvest, Thisted

Februar 2013
Uge 8 – 9 Kulturaften

14. marts 2013
Virksomhedsbesøg på Vibedal, Thisted

10. april 2013
Lokal generalforsamling

Maj 2013
Vandretur, tid og sted følger senere

Nordsjælland
29. januar 2013
Fangekoret. Foredrag v/Louise Adrian, 
St. Rørbæk v/Frederikssund

12. marts 2013
Lokal generalforsamling
Karlebo Kro

21. marts 2013
Regionsmøde

15. april 2013
Virksomhedsbesøg 
v/Peter Beier, Stenløse

Det sker i afdelingerne 
i 1. halvår 2013



Nordvestjylland

Formand Lisette Holst Pedersen

Jette Mikkelsen (Forrest) Nordsjælland

Formand Kirsten Godtfredsen (Forrest)
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11. juni 2013
Sommertur
– sted er hemmeligt

Sydsjælland
7. januar 2013
Besøg med Søren Rygaard 
Percepti Global
Næstved

5. februar 2013
Lokal generalforsamling

21. marts 2013
Regionsmøde

April 2013
Fællesmøde med Zonta, Næstved In-
ner Wheel, Sankt Peder, Næstved Inner 
Wheel, Lady Circle, Soroptimisterne

2. maj 2013
Virksomhedsbesøg 
Glas/Mix, Toksværd

6. juni 2013
Sommermøde

Sydvestjylland
Februar 2013
EDB/Billedbehandling to aftener

Marts 2013
Lokal generalforsamling

April 2013
Pors Tryk, virksomhedsbesøg

Juni 2013
Sommerafslutning, surprise

Sønderjylland
17. januar 2013
Foredrag i Sønderborg m/bedemand og 
tidligere indsat

19. marts 2013
Foredrag m/alternativ behandler Vera 
Højmose

10. april 2013
Lokal generalforsamling,
Den Gamle Grænsekro

1. juni 2013
Sommermøde

Vejle og Omegn
22. januar 2013
Besøg hos Beauty and Care, Vejle

20. februar 2013
Lokal generalforsamling 
på Hotel Hedegården, Vejle

18. marts 2013
Besøg og rundvisning hos 
Bøgedal, Vejle 
samt middag på Jerlev Kro 

16. april 2013
Skulpturvandring
Give

Vestsjælland
Januar 2013
Fødselsdag

7. februar 2013
Virksomhedsbesøg hos Marianne Hag-
strøm, Health & Beauty/krop og skønhed

13. marts 2013
Lokal generalforsamling

21. marts 2013
Regionsmøde

8. april 2013
Foredrag Galathea Ekspedition, 
Kalundborg

Juni 2013
Sommertur

Østjylland
(Søhøjlandet og Horsens)

9. januar 2013
Temaaften

23. januar 2013
Virksomhedsbesøg 
Ret og Råd, Horsens

19. februar 2013
Temaaften

20. marts 2013
Lokal generalforsamling 
på Pejsegården i Brædstrup

12. juni 2013
Sommermøde – virksomhedsbesøg
Glud mejeri

Østjylland
Formand Anette Laursen (Forrest)Næstformand Sussi Rasmussen Vestsjælland

Formand Gerly Larsen

Birthe Alcoat (Forrest)

Fyn
Formand Lenna Nielsen (Th.)
Toni Clausen

Herning og Omegn
Formand Wenche Fløe (Forrest)
Hanne Primdahl (Tv.)
Bente Hansen

Vejle og Omegn

Formand Hanne Lund

København og OmegnVivi Jørgensen (Forrest)Birgit Hansen 

Se flere afdelingsmedlemmer på forsiden. Nordjylland og Sønderjylland var ikke repræsenteret til HB-mødet
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Vi fik en meget sprudlende fortælling af Kirsten, hvordan op-
holdet på Højskolen former sig. Opholdet henvender sig især 
til skoletrætte, ordblinde eller indvandrere, som skal lære noget 
mere dansk samt mange som er i gang med en Erhvervs Grund-
uddannelse (EGU). Skolen sætter stor fokus på, hvor vigtigt det 
er med sund kost og især at starte med et godt morgenmåltid. 
Eleverne deltager også i rengøringen. 
Efter denne orientering fik vi en rundvisning i de meget smukke 
og renoverede gamle bygninger, hvor det skinnede igennem, at 
Kirsten Møller Madsen også er kunstner. Hendes værker hænger 
rundt omkring og er med til at sætte nogle dejlige farver på 
væggene. Til slut gik vi over i Kirsten Møller Madsens atelier, 
hvor vi fik et glas champagne, og hvor vi så lidt af den forskellige 
kunst, hun udøver. Der bliver brugt mange utraditionelle ting, 
såsom tørrede hønseben, svineblærer og torskeøjne.
Midt i skolegården står der et fantastisk kunstværk, som er 
skabt af Bjørn Nørgaard. Skulpturen hedder Odins Øje og består 
af syv søjler, som bærer et øjenformet tag med glasmosaikker, 
hvor alfabetet fremstår. Meget smukt.
Efter denne dejlige oplevelse gik vi videre til ”Tankestrejf”, som 
er en hyggelig cafe i stueetagen, hvor vi fik en dejlig middag, 
og hvor der i kælderen er en butik som sælger tøj og forskelligt 
brugskunst. Arrangementet havde samlet 19 deltagere.
Wenche Fløe

København og Omegn
Kastellet og omegn
Ja, så er vi kommet godt i gang med sæsonen, forstået på 
den måde, at vandreturen sidst i august måned - ligesom er 
begyndelsen. Vi fik set Kastellet v/Københavns havn og fik et 
fint foredrag af en ældre herre, som vidste ALT om området – 
spændende!

”Fit your food”
Vores første medlemsmøde den 13. september handlede om 
”Fit your food”, et foredrag af Irene Pasby. Foredraget gik ikke 
alene på maden, men Irene kom også ind på ”Kvinder og mad 
i overgangsalderen”. En lærerig aften.

Kommunikation
Det næste på vores program var medlemsmødet d. 11.oktober: 
”Kommunikation der virker”. Foredrag af Britta Sjøholm, som 
enkelte i foreningen kender via kursus i Tåstrup. Britta havde 
overskrifter såsom: ”Lær at spotte hvilken persontype du står 
overfor. Hold dig fri af andres mønstre. Få gennemslagskraft.  
Agér frem for at reagere. Få mod til at sætte grænser” - og ikke 
mindst: ”Hvis man holder af sig selv, kommer man også andre 
i møde med åbenhed og tillid”. 
Britta gennemgik de tre basale personlighedselementer SQ 
– EQ – IQ.  Her vil jeg ikke fortælle, hvad der gemmer sig bag, 
men kun opfordre andre afdelinger til at benytte Britta. Rigtig 
fin aften!

Debataftener
Debataftnerne er begyndt og her bliver der diskuteret og 
snakket om mange emner.  Så kan vi jo se frem til julemødet. 
Læs om det i næste blad.
Vivi Jørgensen

Fortsættes næste side

LOKALSTOF
Fyn
Sommermøde på Ærø
Torsdag den 23. august 2012 kl. 10:00 mødtes 26 piger ved 
Ærø-færgen i Svendborg.
Ved ankomst til Ærøskøbing kørte en bus os til Sæberiet i Søby 
www.saeberiet.dk.
Sæberiet ejes og drives af Inge Dahl, som kom til Ærø for 15 
år siden.
Vi fik en interessant forklaring af hende, om hvordan hun 
fremstiller de forskellige typer sæbe. Vi blev vist rundt i hen-
des have, hvor der dyrkes et utal af krydderurter, disse bliver 
brugt i fremstillingen af sæbe, og giver de forskellige dufte. 
Herudover laver hun salte med forskellige krydderier.  Der blev 
gjort gode indkøb i hendes butik.
Dejligt at se og høre om en kvinde, der brænder for sin virk-
somhed.
Efter frokost på ADDI’s i Ærøskøbing besøgte vi Kæphesten 
www.kaephesten.dk.
En butik som bliver drevet af 7 piger - alle bosiddende på Ærø. 
De producerer selv alle varerne, som findes i butikken og pas-
ser forretningen på skift.
Der er malerier, strik, smykker, træskærerier, postkort og me-
get mere.
Alt i alt en god dag, som blev krydret af disse dejlige pigers 
fortællinger om deres hverdag i egne virksomheder.
På vej hjem til Svendborg, nød vi dejlige fisk fra det Lille røgeri 
i Ærøskøbing.
Anne Faber

Besøg hos Focus Advokaterne
Onsdag den 19. september 2012 havde vi efterårssæsonens an-
det arrangement, som foregik hos Focus Advokaterne i Odense, 
i deres smukke domicil beliggende på en af de bedste place-
ringer på Englandsgade ved Odense Havn. Et domicil, som de 
deler med flere forskellige erhvervsvirksomheder og har både 
fælles reception og kantine.
Advokat Heidi Bøgelund Hansen, VIRKSOM kvinde– side 9-pige 
i blad 2, havde arrangeret et fyraftensmøde sammen med 
hendes chef Søren Borregaard, som begge sidder i afdelingen 
for skatteret. 
14 forventningsfulde piger var mødt op for at høre om emnerne 
og skattekonsekvenserne af:
Ulovlige aktionærlån, maskeret udlån, ægtefællehæftelse, skils-
misse, konkurs og dødsfald. 
Vi fik sidste nyheder på skatte-området, herunder de nye reg-
ler om sort arbejde. Læs om dette under ”Værd at vide” i blad 3.
En fantastisk spændende aften, hvor alle fik noget med hjem 
og noget at tænke over.
Vi sluttede aftenen med en elegant middag i deres flotte 
kantine, hvor der hver dag serveres mad fra et af Fyns bedste 
spisesteder - Munkebo Kro.
Anne Stevnhoved

Herning og Omegn
Sommermøde på Brande Højskole
Torsdag den 16. august afholdt vi vores sommermøde. Vi 
mødtes på Brande Højskole, hvor forstander Kirsten Møller 
Madsen tog imod os. Vi startede præcis kl. 17.00 med en sang. 
Det er meget kendetegnende for skolen, at man starter til tiden. 
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Sydvestjylland
Så har vi taget hul på en ny sæson, som startede med den tra-
ditionelle bowlingaften.
Der blev spillet på tre baner, og pigerne, som ikke bowlede, 
var gode til at heppe.
Derefter spiste vi en god bøf med diverse tilbehør. Lokalforman-
den Laila Haahr uddelte præmier til vindere og tabere, hvorefter 
hun fortalte lidt om de næste arrangementer i foreningen. En 
dejlig aften, hvor vi også kunne fortælle hinanden om som-
merens oplevelser og forventninger til den kommende sæson.
Anna Birthe Pedersen

Sønderjylland
Besøg hos F. Engel, Haderslev
På arbejde kom vi dog ikke…….men………….det var lige før 
man godt kunne have lyst til det, da vi startede den nye sæson 
2012/2013. Vi var nemlig inviteret på virksomhedsbesøg hos F. 
Engel, som er et familieejet firma, der nu på 4. generation har 
lavet arbejdstøj i alle afskygninger. 
Firmaet blev oprindeligt til allerede i 1880, hvor F. Engel havde 
en butik i Haderslev, hvor der blev solgt stof i metervarer. Fabrik-
ken/systuen blev stiftet i 1927 og har siden udvidet sortimentet 
med jagtbeklædning og herrebeklædning. 
Firmaet råder over ikke mindre end 40.000 m2 og har også 
status som Kongelig Hofleverandør. For tiden udgør jagtbe-
klædning 24%, herrebeklædning 26% og arbejdstøj 50% af 
omsætningen.
Spændende var det at høre om, hvordan man hele tiden skal 
”følge med tiden” også med hensyn til hvordan håndværkerens 
tøj skal tilpasses ifølge nye tiltag indenfor værktøj/reflekser/
mobiltelefon osv. 
En ting bliver der dog aldrig ændret på……………..man dan-
ser stadig omkring juletræet inden juleferien. Hyggeligt, ikke?

SE ARENA - Vojens
BAMBIER PÅ GLAT IS……..var vi dog ikke…….men VIRKSOMME 
kvinder Sønderjylland var på besøg i den nye SE Arena i Vojens. 
En stor og flot arena som blev opført i 2011. I en fortløbende 
og dynamisk bevægelse binder en svungen teglstens væg (ca. 
200.000 gule mursten) den nye arena og den ”gamle” eksiste-
rende skøjtehal til én helhed. Samtidig knytter hallen sig også 
til områdets øvrige idrætsfaciliteter.
Hallen er blevet døbt SE ARENA ……..SYD ENERGI, men her i 
Vojens forbindes navnet også med SE…. SØNDERJYSK ELITE-
SPORT, som består af 4 sportsgrene: Dame og herrehåndbold 
/ fodbold / ishockey.
Hal-data:
Opført: 2011
Kapacitet: 5000 pladser - heraf 2000 siddepladser
Lounger: 400 gæster
Skyboks: 11
Presse: 12 pladser
Prisen for denne flotte hal er ikke mindre end 114 mio. kr.
Det forventes at der kommer til at foregå ca. 80 aktiviteter om 
året.  Banen i den nye hal er udover at være is-stadion også 
beregnet til f. eks. koncerter/opvisninger osv.
Dette er en stor ”forretning” der har en omsætning på ca. 80 
mio. og som drives af 4 værdier: Ydmyghed – hårdt arbejde – 
sammenhold – ansvarlighed.
Det var en meget spændende og anderledes aften, og vi gik 
alle hjem med godt humør - men uden skøjter på!!!!
Birgit Lorenzen 

Vestsjælland
Virksomhedsbesøg hos Smartguy
Tirsdag den 18. september var der i Vestsjælland indkaldt til 
virksomhedsbesøg. Besøget denne gang gjaldt virksomheden 
Smartguy, som ligger i Jyderup. Denne virksomhed er en inter-
netforretning med handel med tøj, sko og tilbehør til drenge, 
unge mænd, unge piger, børn og voksne mænd.
Virksomheden startede i kælderen under en herretøjsforretning 
i Jyderup. Det var sønnen til ejeren af forretningen, der sammen 
med en ven fik ideen til denne internet-forretning.
Der var deltagelse af 35 personer, hvilket glædede bestyrelsen 
meget med den store tilslutning. Der var endda et par med fra 
nordsjælland.
Vi blev budt velkommen af direktør Peter Grand og efter en 
kort introduktion, fik vi en rundtur i virksomheden, hvor vi 
blandt andet så det enorme lager, modtagelsen af varer og fik 
at vide, hvordan lageret bliver styret samt hvordan afsendelse 
af varerne foregår. 
Vi var også forbi deres reklameafdeling, hvor man fotograferer 
varerne til deres hjemmeside. Efter rundvisningen, der varede 
ca. en time, gik vi til et mødelokale, hvor der var kaffe, te og 
kage. Her fik vi fortalt, hvordan virksomheden startede, hvordan 
den voksede, og hvad man forventer af fremtiden. Det var en 
meget interessant aften. 
Virksomheden har modtaget flere priser og er senest blevet 
børsnoteret. Det er virkelig en forretning med gang i. Såfremt 
I har lyst til at vide mere, så gå ind på deres hjemmeside som 
er: www.smartguy.dk
Vika Bæch-Laursen

Nordsjælland
26. september var vi 16 forventningsfulde VIRKSOMME kvinder, 
som mødte op på Pibe-Mølles Cafe i Helsinge for at få et indblik 
i den spirituelle verden.  
Jeanette Gotfredsen som er spirituel guide og healer, fortalte 
om sin spændende ”vej” ind i den spirituelle verden, der var 
startet for 11 år siden, da hun selv opsøgte en healer. Senere 
rejste hun til Canada, hvor hun var i praktik hos indianerne, som 
viste hende stor tillid.
I dag er Jeanette tilbage i Dannmark  i Bear Spirit Healing Cen-
ter og  tilbyder  forskellige former for behandling, som alle er 
baseret på at guide klienten ind i sit ”Sande jeg”.
Jeanette healer med hænderne og har samtidig hjælp af sin 
åndelige vejleder, er zoneterapeut, fjernhealer og tilbyder sig 
også som vejleder.
En spændende aften som satte mange tanker i gang.
I skrivende stund ser vi frem til flere spændende arrangemen-
ter ikke mindst regionsmødet den 21. marts, hvor Puk Elgaard 
kommer som foredragsholder.
Glædelig jul og godt nytår
Merethe Nielsen

Nordvestjylland
Cykeltur med egnshistorie
Vi startede den nye sæson med en cykeltur på 22 km, som var 
tilrettelagt af Dueholm Kloster, det egns historiske museum på 
Mors. Vi - 12 VIRKSOMME kvinder cyklede sammen med ca. 25 
andre mennesker ud fra Sillerslev havn.
Vi gjorde holdt diverse steder, hvor en naturvejleder, der er an-
sat ved museet fortalte lidt om stederne. Vejret var fantastisk, 
og vi nød den medbragte kaffe ved Ørding Strand, hvorfra vi 
kunne nyde udsigten til Salling. En meget god start på sæsonen.
Jette Mikkelsen



For os er de selvstændige helte, der fortjener de bedste mulige vilkår for 
at udvikle deres ideer. Det hjælper vi dem med og du kan læse meget 
mere om os på dana.dk

Så få 3 gode råd om budget og regnskab

Hent gratis
vidensguide på 
dana.dk/budget

Er du selvstændig?
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Salg&Fokus 
Samarbejdet mellem 5 syddanske afdelinger har vist sin effekt. 
Først i foråret ved arrangementet med PFS og Lisbeth Dahl og 
her sidst i oktober måned, hvor regionerne havde indbudt til en 
aften på Hotel Hedegaarden i Vejle med besøg fra Salg&Fokus 
v/Danny Bærtelsen.
Overskriften var: Sælger du – eller køber kunden? 
I den fyldte sal af erhvervsaktive kvinder gav Danny, som har 
arbejdet med salg og ledelse i danske og multinationale virk-
somheder i mere end 25 år, os på en spændende og humoristisk 
måde, værktøjer til at arbejde med vores selvudvikling inden 
for salgsområdet. 
Lene D.Nielsen

   
Herning og Omegn   
Bente Marie Hansen 20-12  60 år 
Hanne Damgaard Hald 27-12  50 år  
  
Nordjylland
Kirsten Bobach 23-01  60 år  
 
Nordsjælland
Inger Antonsen 27-12  60 år
   
Nordvestjylland  
Lisette Holst Pedersen   05-12  50 år
Halla Palm 12-02  40 år 
Thilda Mikkelsen 10-03  70 år                                   

 

Sydsjælland
Anne Halling Wulff 20-02  60 år  
 
Vestsjælland
Lis Andersen 24-01  60 år  
Ruth Andersen 03-03  70 år  
 

Ikke tilmeldt en lokalafdeling
Laila Schott Jørgensen,
Lolland Falster 19-12  60 år  
     
 

Vi siger  tillykke til
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Jette Bay Larsen
Nordjylland

Sussie Dorthe Dehli København og Omegn

Stafetten...  nr. 10

Jeg hedder Jette Larsen er 57 år og gift med Bjarne Larsen.

Bjarne er Malermester og har i øjeblikket 5 malersvende ansat.

Vi startede som selvstændige i maj 1981, så det nærmer sig 

30 år.

Jeg er uddannet i isenkram på Færøplads i Aalborg i 1973 og 

var inden for faget i et års tid efter uddannelsen.
I 1975 startede jeg i køkkenet på Aalborg Sygehus, det passede 

bedre arbejdsmæssigt, da vi fik en datter i 73 og en søn i 78.

I 1981 bekendtgjorde min mand, at han havde sagt sit job op, 

for nu ville han være selvstændig, jeg havde samtidig sagt 

mit arbejde op, fordi jeg trængte til noget nyt, og det vidste 

han ikke, så vi stod med 2x5 ugers karantæne, men vi kom da 

igennem det.

Vi startede i maj 1981 med annoncer i lokalavisen (i starten 

troede jeg næsten, at telefonen var død) og i mange år var 

det hovedsageligt entrepriser, vi bød på og arbejdede med.

Det er gået op og ned i malerfaget, men sådan er det jo inden 

for alle fag i byggebranchen.I mange år havde jeg job uden for firmaet samtidig med bog-

holderi + alt det løse, men i de senere år har jeg udelukkende 

været ansat i vores firma.
Bedriftsundhedscentret i Aalborg havde i 1985 i samarbejde 

med Dansk Håndværks Kvinder et foredrag om ”Malersyn-

dromet”, som siden ikke kun handlede om malere, men også 

mange andre fag, og det tændte mig.Jeg kom og blev hængende og er her endnu.I mange år har jeg været formand i Aalborg og trænger nok til 

at blive væltet af pinden, men der er ikke nogen til at skubbe 

på. Vi er efterhånden en lille afdeling, men vi har et godt net-

værk, og det gælder også på landsplan.
Jeg har via mit medlemskab i VIRKSOMME kvinder snart væ-

ret rundt i hele landet til Landskonferencer, kurser, på besøg i 

”vore kontorer” i EU og på Christiansborg (meget interessant) 

og alle steder knyttet bånd til søde, dygtige, kloge kvinder, 

som også river sig i håret hver gang regeringen finder nye 

lettelser/byrder/bøvl.

Den 8. oktober 2010 var 12 kvinder fra Nord- og Nordvestjyl-

land en tur i Paris med direkte fly fra Aalborg, vi havde en rigtig 

god tur-, godt hotel – fik set en lille del af byen – fik også afsat 

lidt penge – intet officielt fagligt, men en masse hygge.Fritiden går med teater – biograf - linedans indtil december 

2010. Nu vil jeg prøve zumba, og så har jeg min dejlige familie 

og gode venner.

 
Startede firma med 2x5 ugers karantæne

 

giver stafettenvidere til...

fyn
Kirsten Drejer Nielsen 19-02 60 år

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

Sydsjælland
Birgit Hansen 03-04 60 år   

Søhøjlandet
Inger Nordesgaard Nielsen 25-04 50 år

Sønderjylland
Anne V. Jensen 31-03 50 år

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

Vi siger tillykke til

Ønskes mærkedage ikke offentliggjort – kontakt redaktøren skriftligt på mail, fax eller i brev. Bed om kvittering for modtagelse.

   

Ønskes mærkedage ikke offentliggjort  – kontakt redaktøren skriftligt på mail, fax eller i brev.  Bed om kvittering for modtagelse. 
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Indledningsvis vil jeg gerne præsentere 
mig selv:
Mit navn er Lisette H. Pedersen – jeg er 
snart 50 år – er gift med Sv. Aage, som 
har haft eget byggefirma siden 1980. Vi 
har 2 drenge på 18 og 21 år.
Vi bor i naturskønne Vigsø i Nordvest-
jylland – helt ude på ”hjørnet/ryggen” 
af Danmark.
Jeg har arbejdet i min ægtefælles virk-

somhed siden 1985. I starten som deltids 
– men siden 1995 som heltids.
Uddannelsesmæssigt er jeg oprindelig 
uddannet kommuneassistent i social – 
og sundhedsforvaltningen, men valgte 
efterfølgende at søge arbejde inden 
for andre områder, hvilket resulterede i 
regnskabsarbejde i fiskeriafdelingen i et 
lokalt pengeinstitut i 10 år – sideløbende 
tog jeg en merkonomuddannelse i regn-

skab – og valgte så i 1995 at arbejde 
”hjemme” på fuld tid.

For halvandet år siden blev jeg medlem 
af VIRKSOMME kvinder. Jeg havde hørt 
om foreningen tidligere, men syntes 
ikke, at jeg havde tid til flere gøremål i 
fritiden. Jeg har igennem tiden siddet 
i forskellige bestyrelser i forbindelse 
med vores drenges hverdag – idrætsfor-

Stafetten...  nr. 17

Tingene udviklede sig med raketfart...

”Den korte forklaring 
– på problemet omkring byggeskadeforsikringer:”
Siden 1. april 2008 har det været obli-
gatorisk at tegne byggeskadeforsikring 
ved nybyggeri af en bolig, såfremt ny-
byggeriet opføres som en totalentre-
prise – dvs. forbrugeren overlader hele 
projektet til en professionel bygherre.
Forsikringen er opfundet for, at private 
forbrugere skal være bedre stillet i for-
bindelse med alvorlige byggeskader 
– eller byggesjusk.
I sig selv er det et godt formål – men 
byggeskadeforsikringen har også al-
vorlige følger for de små lokale hånd-
værksvirksomheder.
Der er nemlig ikke ret mange forsik-
ringsselskaber, som vil tegne disse for-
sikringer, hvilket i sig selv er med til 
at fordyre forsikringen. Derudover er 
prisen på forsikringen afhængig af, 
hvor mange huse håndværksvirksom-
heden bygger på et år – behøver jeg at 
nævne, at en lille lokal håndværksvirk-
somhed ikke kan bygge lige så mange 
huse på et år som et landsdækkende 
typehusfirma?
Endelig har forsikringsselskaberne ikke 
nogen erfaring med disse forsikringer 
før om ca. 10 år (Løbetiden for disse 
forsikringer) – dvs. de ”Tager mun-
den fuld” i præmieberegningen for at 
være på den sikre side indtil det viser 
sig, hvor store omkostninger de får på 
denne type forsikringer.

Prisen for denne forsikring kan variere 
meget afhængig af hus-størrelse og 
pris – men prisen ligger typisk et sted 
mellem kr. 50.000,00 og kr. 100.000,00.
Så prismæssigt bliver det endnu svære-
re for det lille firma at konkurrere med 
de store landsdækkende firmaer – der 
er jo kun ét sted at få dækket denne 
omkostning – hos kunden!
Det billede som nu tegner sig indenfor 
husbyggeri er, at de små virksomheder 
ikke længere tilbyder sig som hoveden-
treprenører, idet de har større og større 
problemer med at konkurrere med de 
”store” på prisen.
Det er desuden blevet et betydeligt 
arbejde administrativt at være ho-
vedentreprenør, idet et byggeprojekt 
kræver ”lidt”  administrativt arbejde 
(Tegninger, energiberegning, statiske 
beregninger, jordanalyser, ansøgning 
om byggetilladelse, byggeskadefor-
sikring, garantistillelse, kontraktudar-
bejdelse, projektstyring, kvalitetskon-
troller, energimærkning, trykprøvning 
osv.!) – og så skal der selvfølgelig byg-
ges lidt ind imellem!!!!
  
Endvidere har det vist sig, at forbruger-
ne har fået nye problemer i forbindelse 
med denne forsikring:
Byggetilladelsen kan gives, når der er 
dokumentation for, at firmaet har fået 

et TILBUD på en byggeskadeforsikring 
– men det er først i forbindelse med 
færdigmelding af byggeriet (og her-
med tilladelse til indflytning i boligen) 
at firmaet skal dokumentere, at der er 
tegnet byggeskadeforsikring – og at 
præmien er betalt.
Dette betyder, at firmaet afslutningsvis 
kan undlade at betale forsikringen – og 
forbrugeren kan dermed ikke flytte ind, 
idet byggeriet ikke kan færdigmeldes!
Dagspressen har allerede beskrevet 
ét tilfælde, hvor en familie ikke kunne 
flytte ind i deres nye hus, fordi firmaet, 
som stod for byggeriet ikke havde be-
talt forsikringen – og familien kunne 
ikke selv få lov til at betale præmien 
(af juridiske grunde).

Disse forsikringer er oprindelig opstået 
pga. byggesjusk (Hvem har ikke set Tv-
udsendelserne om byggesjusk?). 
Jeg kan ikke lade være med at nævne, 
at en lille lokal håndværksvirksomhed 
ikke eksisterer ret længe i et lokalom-
råde, såfremt det arbejde, som man 
udfører, ikke er i orden – dét marked 
regulerer helt sig selv.

Lisette H. Pedersen
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Lisette Holst Pedersen 
Nordvestjylland

Direktør Ane Buch
Håndværksrådet

giver stafetten
videre til...

Pension For Selvstændige (PFS) har for-
længet sin samarbejdsaftale med Da-
nica Pension med yderligere fem år. Det 
særlige ved PFS’s pensionstilbud er, at 
de er skræddersyet til selvstændige og 
derfor kan tilbyde særligt lave omkost-
ninger og forsikringspræmier til netop 
det segment.

PFS er stiftet i 1990 af Håndværksrådet, 
Dansk Byggeri og TEKNIQ – og er i dag 
et tilbud til stort set alle selvstændige. 
Ordningen har ca. 20.000 medlemmer 
og en formue på ca. 7 mia. kr.

Yderligere oplysninger kan fås hos 
Direktør Lars Kvistskov Larsen
Tel. 3393 8600/Mobil 2325 9540
eller du kan læse mere i pressemedde-
lelsen af 5. november 2012 på 
www. PFS.dk

PFS indgår ny aftale 
med Danica Pension

Lars Kvistskov Larsen
Direktør
Pension For Selvstændige

ening, børnehave, skole m.m. og samti-
dig skulle der gerne være tid til at være 
med på sidelinjen, når der skulle spilles 
fodbold osv.
Men tiden går – børnene bliver store – 
og efterhånden bliver der lidt mere tid 
at give af.
Så i april 2011 besluttede jeg mig for at 
melde mig ind i VIRKSOMME kvinder, 
Nordvestjyllands afdeling.
Det første arrangement, som jeg deltog 
i, var afdelingens generalforsamling – og 
på en eller anden måde endte denne 
aften med, at jeg tog hjem som nyvalgt 
formand (Gerda, tidligere formand hav-
de valgt at stoppe efter 12 år)! Så man 
må sige, at tingene udviklede sig med 
raketfart!

Ja – så var der jo ikke andet at gøre end 
at trække i arbejdstøjet – og med den 
øvrige bestyrelses hjælp, kom jeg ret 
hurtigt ind i arbejdet – og valgte selv-
følgelig også at deltage i alt, hvad der 

nu var at deltage i, og jeg må sige, at 
jeg følte mig utrolig velkommen i for-
eningen.

Udover de lokale arrangementer, ho-
vedbestyrelsesmøder, landsgeneralfor-
samling osv. var der jo også Christians-
borgmøde, hvilket jeg synes lød utrolig 
spændende.
Sikken chance at få – at få lov til at for-
tælle politikerne direkte, hvilke proble-
mer vi, som små virksomheder, ”bøvler” 
med i vores hverdag.

Jeg deltog i mit første Christiansborg-
møde i november 2011 – og fik lejlighed 
til at udtrykke min bekymring omkring 
byggeskadeforsikringer – endnu en lov, 
som gør livet svært for de små hånd-
værksvirksomheder! Efterfølgende op-
fordrede venstres Peter Juel Jensen mig 
til at sende ham en mail om problemet, 
hvilket jeg også gjorde. Jeg har ikke fået 
noget svar fra ham endnu!

Men jeg oplevede en anden positiv vin-
kel på historien omkring byggeskade-
forsikringer – Ane Buch fra Håndværks-
rådet, som var en dygtig ordstyrer på 
Christiansborgmødet, havde taget mit 
indlæg med hjem – og umiddelbart efter 
blev jeg ringet op af Håndværksrådet, 
som gerne ville spørge lidt mere ind til 
problemet – og efterfølgende ville for-
følge sagen. 
Jeg er jævnligt blevet kontaktet af Hånd-
værksrådet omkring sagen – og det 
giver mig vished om, at sagen ikke er 
glemt.
Hvor er det dejligt at blive hørt – det 
giver lidt mere mod på at bringe andre 
emner/problemer med til vores møder i 
VIRKSOMME kvinder – og det giver også 
forhåbning om, at der måske er ting, 
som vi kan være med til at ændre!
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Afskaffelse af fradragsret for indbeta-
ling på kapitalpension
Fra og med indkomståret 2013 er der ikke 
længere fradragsret eller bortseelsesret 
for indbetalinger på kapitalpensioner, 
herunder supplerende engangsydelser 
fra pensionskasser. 

For obligatoriske indbetalinger ifølge en 
kollektiv overenskomst indgået inden 
den 31. december 2012 gælder bortse-
elsesretten til og med det indkomstår, 
hvor ny overenskomst indgås, dog ikke 
senere end indkomståret 2016.
Overførsel af kapitalpension til alders-
pension – rabat ved overførsel eller ud-
betaling i 2013

Personer med en kapitalpension (og sup-
plerende engangsydelser fra en pensi-
onskasse) kan i 2013 vælge at betale en 
afgift i 2013 på 37,3% og herefter overfø-
re beløbet til alderspension, se nedenfor. 

Sker overførslen først i 2014, vil der skulle 
betales en afgift på 40%. Hvis man over-
fører sit indestående i 2013, vil man såle-
des opnå en rabat på 2,7% på afgiften.

Ved udbetaling af alderspension ved 
pensionsalderen er beløbet skatte- og 
afgiftsfrit. 

Ved normal udbetaling af en kapital-
pension i 2013 skal der betales afgift på 
37,3%. Hvis man er i besiddelse af en 
kapitalpensionsordning, som allerede 
i 2012 kan udbetales, er det en fordel, 
at vente med udbetaling til 2013, idet 
der ligeledes opnås en rabat på 2,7% 
på afgiften

Ved ophævelse af en kapitalpension i 
utide skal der i 2013 betales en afgift på 
49,84 %. Fra og med 2014 udgør afgif-
ten 52%.

Der er fastsat særlige afgiftssatser for 
opsparing før 1. januar 1980 (25% afgift). 

Alderspension uden fradragsret
Der indføres en ny pensionsopsparings-
ordning (Aldersopsparing, aldersforsik-
ring og supplerende engangssum fra en 
pensionskasse). 

Den årlige indbetaling kan maksimalt 
udgøre 27.600 kr. (Reguleres årligt fra og 
med 2014), og der er ikke fradragsret for 
årets indbetaling. Dog kan man vælge at 
indbetale et større beløb, men der skal 
i givet fald betales 20 % i afgift af det 
overskydende beløb.

Man kan dog vælge (Senest i året efter 
indbetalingsåret), at det overskydende 
beløb overføres til en skattebegunstiget 
pensionsordning (Fradragsret eller bort-
seelsesret). Vælges sidstnævnte, er der 
fradragsret eller bortseelsesret for det 
overførte beløb, dog skal der betales en 
afgift på 4% af det overførte beløb. Så-
vel afgiften på 20% som afgiften på 4% 
opkræves via årsopgørelsen.

Værditilvæksten i opsparingsperioden 
beskattes med 15,3% (PAL-skat), og ud-
betalingerne fra ordningen ved pensi-
onsalderen er skatte- og afgiftsfrie.

Ønskes beløbet udbetalt før pensionsal-
deren, skal der betales en afgift på 20%.

Arbejdsgiverindbetalinger 
på en alderspension
Oprettes en alderspension i et ansæt-
telsesforhold, hvor arbejdsgiveren ind-
betaler på en sådan ordning, er hoved-
reglen, at indbetalingen skattemæssigt 
skal behandles som løn, hvilket betyder, 
at arbejdsgiveren skal afregne AM-bi-
drag og A-skat af beløbet. Men indgår 
en sådan alderspension i en integreret 
arbejdsgiverpensionsordning, skal ar-
bejdsgiveren ikke indeholde AM-bidrag 
og A-skat. Pensionsinstituttet skal i disse 
tilfælde afregne AM-bidraget og oplyse 
det skattepligtige beløb til SKAT som B-
indkomst, svarende til reglerne for grup-
pelivsforsikringer.

Anvendelse af de nye regler
Det kan betale sig for de fleste at vælge 
overførsel fra de eksisterende kapital-
pensioner til den nye ordning for al-
derspension. Overførslen skal foretages 
i indkomståret 2013 til den midlertidige 
afgiftssats på 37,3%. 

Der opnås herved en besparelse på 2,7% 
af indeståendet på kapitalpensionen, 
der vil være skatte- og afgiftsfri ved den 

senere rettidige udbetaling som alders-
pension.

Følgende skal dog medtages i overvejel-
serne inden kapitalpensionen overføres 
til en alderspension:

•  Kapitalpensionsordninger i pensionsin-
stitutter kan indeholde en garanti for et 
bestemt minimumsafkast på den nuvæ-
rende kapitalpension, og en overførsel 
kan eventuelt medføre at den, i forhold 
til det nuværende renteniveau, attrak-
tive garanti bortfalder. Pensionsinsti-
tuttet bør kontaktes, med henblik på 
afklaring af, om garantien bliver bevaret 
fremadrettet på den del af opsparingen, 
som er tilbage efter betaling af afgift. 

•  Pensionsinstitutterne anvender kollek-
tive opsparinger, som bruges til at ud-
jævne afkast mellem gode og dårlige år, 
så de dermed vil være i stand til at yde 
en fast rente på kapitalpensionsordnin-
ger med en garanti for et bestemt mi-
nimumsafkast. Pensionsinstituttet bør 
kontaktes, med henblik på afklaring af 
omfanget af disse ikke fordelte bonus-
ser (kollektive opsparinger), som endnu 
ikke er tilskrevet på den nuværende ka-
pitalpension, og som eventuelt fortabes 
ved en overførsel til alderspension.

•  Efter overførsel af kapitalpension til al-
derspension og afgiftsbetaling, er det 
ikke længere muligt at ændre kapi-
talpensionen til en ratepension eller 
livrente. 

Hvorvidt der efterfølgende skal foretages 
yderligere indbetalinger til ordningen, jf. 
reglerne beskrevet ovenfor må bero på 
en mere konkret vurdering af den en-
keltes indkomst- og pensionsforhold, og 
eventuelle reguleringer eller tilpasning af 
indbetalinger bør aftales nærmere med 
pengeinstitut eller pensionsinstitut, såle-
des at det undgås, at der bliver indbetalt 
for meget.

Nye regler for kapital- 
pensioner og alderspension

 
 
Torben Tobiasen  
Revisor HD-R 
Martinsen, Statsaut. Revisionspartnerselskab 
Esbjerg 
 
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).  

 

Torben Tobiasen 
Revisor HD-R 
Martinsen, Statsaut. 
Revisionspartnerselskab, Esbjerg
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Vækst via ledelse gennemføres i perio-
den 2012-2014 og er støttet af erhvervs-
styrelsen og EU’s Socialfond. Bag projek-
tet står Væksthusene, Dansk Erhverv og 
Håndværksrådet.

Det er et stærkt tilbud til ledere med 
vækstambitioner.

Her er der en unik mulighed for at styrke 
ens lederprofil.

Med ”Vækst via Ledelse” får du:
Øget forståelse for sammenhængen 
mellem ledelse og forretningsudvikling
Skærpet blik for ledelse som konkurren-
ceparameter
Større bevidsthed om personlige styrker 
og udviklingsområder
Bedre evne til at tiltrække, fastholde og 
udvikle kernemedarbejdere

Lederseminar i foråret 2013
Aarhus område - Vest
Hold 5:
Mandag den 28. januar og tirsdag den 
29. januar
Seminar/opfølgningsdag tirsdag den 5. 
marts.                 

Hold 6:
Mandag den. 25. februar og tirsdag den 
26. februar
Seminar/opfølgningsdag tirsdag den 9. 
april.                 

Hold 7:
Mandag den 18. marts og tirsdag den 
19. marts
Seminar/opfølgningsdag tirsdag den 23. 
april.                 
 
Hold 8:
Mandag den 15. april og tirsdag den 
16. april
Seminar/opfølgningsdag tirsdag den 21. 
maj.                 

Hold 9:
Mandag den 27. maj og tirsdag den 28. 
maj
Seminar/opfølgningsdag tirsdag den 25. 
juni                                                                                                                                               

Københavns område - Øst
Hold 4:
Onsdag d. 30 den januar og torsdag den 
31. januar
Seminar/opfølgningsdag torsdag den 
7. marts.                 

Hold 5:
Onsdag den 20. marts og torsdag den 
21. marts
Seminar/opfølgningsdag torsdag den 
25. april.                 
 
Hold 6:
Onsdag den 17. april og torsdag den 
18. april
Seminar/opfølgningsdag torsdag den 
23. maj.                 
 
Hold 7:
Onsdag den 29. maj og torsdag den 30. 
maj
Seminar/opfølgningsdag torsdag den 
27. juni.                 

Ovennævnte oplysninger og datoer har 
redaktionen modtaget af Landsforman-
den Ann H. Frederiksen, VIKRSOMME 
kvinder.

Læs også artiklen i VIRKSOMME Kvinde-
blad nr. 3 2012 på side 8
eller på www.hvr.dk 

Redaktionen

Styrk din virksomhed 
med ”Vækst via Ledelse” 
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Thomas Birger Hansen Cand.Mer., Foreningskonsulent 

Håndværksrådet!!
!
!!

!
!

  

!
!

 

 
Styrk din virksomhed med "Vækst via Ledelse"  

 
Håndværksrådet søger virksomheder til projekt "Vækst via 

Ledelse". Læs, hvordan du kan få hjælp til at styrke din 

virksomhed.  Vækst via Ledelse er et nyt og godt tilbud til ejere og ledere i 

små og mellemstore virksomheder i hele Danmark. Ejerledere kan få 

et skræddersyet tilbud til at få styrket deres ledelse og skabe 

vækst i virksomheden. 
 
En mulighed for virksomhedsejere 

”I SMV'ere udgør ejerne ledelsen og står for virksomhedens 

udvikling – her er den daglige drift og fagligheden i fokus”, 

siger Thomas Birger Hansen, foreningskonsulent i Håndværksrådet. 

 

 

 
”Ved at deltage i dette forløb for lederen mulighed for at arbejde 

med ledelse som et redskab til at udvikle virksomheden og styrke 

bundlinjen”, siger han. 
Håndværksrådet er en af en række partnere i projektet ønsker at 

sætte fokus på ledel-se og udvikling i det daglige.  

 
”Vi tror på, at det vil være med til at styrke virksomhedernes 

konkurrenceevne og mulighed for vækst. Med Vækst via Ledelse får 

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.

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

www.malleskovoghave.dk

Hvad er forskellen på en terrorist 
og en kvinde i overgangsalderen?

Du kan forhandle med terroristen
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Velkommen til nye medlemmer  

Er du nyt medlem og ikke har været nævnt i bladet, så kontakt venligst redaktøren på post@soenderjydsk-kaal.dk 

Herning & Omegn
Gitte Susan Petersen
Brande Entreprenør Service
Fynsvej 4
7330 Brande

Nordvestjylland
Vita Olsen
Landbrug
Erik Olsen
Næsørevej 5, Nees
7960 Karby

Sønderjylland
Pernille Sandell Matthiesen
Dit Sønderjyske Malerfirma 
ApS
Tinglykke 2
6500 Vojens

Malene Bossen Due
Frisørgalleriet
Stadionvej 10
6510 Gram

Connie Mark Skovbjerg
Projektkoordinator
Sønderborg Kommune og 
Sønderjysk Landboforening
Høllundvej 9
6682 Hovborg

Birthe Marie Jensen
Freelance konsulent
Egebjerggaard Hjerndrup 
ApS
Svanevej 6
6500 Vojens

Hanne Achilles
Bogholder
Achilles
Damhus 68
6600 Vejen

 

 

Den 5. september deltog VIRKSOMME 
kvinder igen på Network012 med en 
stand, der var bemandet af fem energi-
ske VIRKSOMME kvinder.

Deltagerne er både kvinder og mænd 
med meget forskellige baggrunde. Der 
er iværksættere på et meget tidligt tids-
punkt, nogen har været i gang et par år 
og så er der andre, der er etablerede og 
har været det i en del år. 
Jeg har en fornemmelse af, at det er en-
keltmands samt mindre virksomheder, 
der deltager.

Et er i hvert fald helt sikkert, at det 
er gode foredragsholdere, der er på 
programmet. Dette år kunne vi høre: 
Zentropas direktør Peter Aalbæk Jensen, 
Dorte Fals fra DR’s Magasinet PENGE, 
Mads Thimmer fra Innovation Lab. Der 
var inspirerende og lærerige workshops. 

Som noget nyt kunne man melde sig 
til en konkurrence ”Danmarks Bedste 
Elevatortale”. Det havde jeg af vanvare 
gjort ved tilmeldingen. Jeg må sige, det 
var en oplevelse. Jeg skulle tale i max. 90 
sekunder og på denne korte tid ”Sælge 
mit firma/mine produkter”, så ingen er 
i tvivl om, at man simpelthen ikke kan 
leve uden! 
Jeg havde forberedt mig på talen, men 
i bakspejlet kan jeg se, hvad jeg havde 
gjort forkert. Jeg havde fået hjælp ude-
fra til, hvad jeg skulle sige – og derfor 

var det ikke en tale med egne ord, - og 
det var fejlen.
Første step var, at vi kom til en forprøve 
– og jeg gik fuldstændig i stå. Fik af de 
tre dommere blandt andet besked om, 
at jeg skulle være mere præcis i budska-
bet. Det vil sige, at jeg til den endelige 
udvælgelse ikke kunne bruge det, jeg 
havde indstuderet hjemmefra. 
Jeg sagde, derfor noget andet til den 
endelige udvælgelse – og kunne ikke 

holde mig indenfor de 90 sekunder, og 
var derfor ikke en af de seks – der kom 
i finalen. De skulle sidst på dagen på 
scenen og stå overfor alle dagens del-
tagere – ca. 300.

Jeg lærte dog, at det er vigtigt, at man 
ikke skal gøre/sige noget, der ikke er 
naturligt for en. 

Så mit nye motto er: ”Vær dig selv”
Redaktøren

Network012 i Odense Kongres Center

Toni Clausen, Heidi Bøgelund Hansen, Dorthe Mehlbye, Lise Wosniak og Ann. H. Frede-
riksen, – bag kameraet, Birgitte Viereck - redaktør
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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: 20 88 81 47
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.

VIRKSOMME kvinder 
tilbyder spalteplads for annoncering til følgende priser pr. blad: 

1/8 side H:63 x B:89,5 mm kr. 400,- 1/3 side H:85 x B:184 mm kr. 1.000,-
1/6 side H:85 x B:89,5 mm kr. 600,- 1/2 side H:130 x B:184 mm kr. 1.350,-
1/4 side H:130 x B:89,5 mm kr. 800,- 1/1 side H:265 x B:184 mm kr. 2.550,-

1 bagside H:227 x B:184 mm kr. 3.000,- ved 4 gange kr. 11.000,-

For medlemmer: 
Annoncering vedrørende receptioner og taksigelser o.lign. kr. 175,- 

Reproklar annonce bedes tilsendt: 
Redaktør Birgitte Viereck, Hirsevej 19, 6100 Haderslev 
Tlf.: 40 62 70 92 – Fax: 74 53 18 34. Mail: post@soenderjydsk-kaal.dk 

Bladet udkommer i ca. 1.200 eksemplarer. Alle priser er ekskl. moms. 
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Satser du på held og tilfældigheder? 
Få tjek på din pension - PFS giver råd

Pension For Selvstændige har sine egne produkter, der sælges med Danica Pension 
som samarbejdspartner og formueforvalter.

Pension For Selvstændige drives af en Fond, der er stiftet af en række organisationer 
for selvstændige, bl.a. Håndværksrådet, Dansk Byggeri og TEKNIQ.

Der skal ikke genereres overskud fra ordningerne, hvilket betyder, at omkostninger kan 
holdes på et lavt niveau. Ordningerne hos Pension For Selvstændige er skræddersyet 
til selvstændige, ledende medarbejdere og deres respektive familier.

Bliv ringet op af PFS til en gratis og uforpligtende rådgivning.

Send SMS med besked PFS til 1272
(Du betaler kun alm. sms-takst)

Tror du også 
på Julemanden?  

pfs@pfs.dk 

www.pfs.dk

Telefon 33 93 86 00

Satser du på held og tilfældigheder? 
Få tjek på din pension - PFS giver råd

Pension For Selvstændige har sine egne produkter, der sælges med Danica Pension 
som samarbejdspartner og formueforvalter.

Pension For Selvstændige drives af en Fond, der er stiftet af en række organisationer 
for selvstændige, bl.a. Håndværksrådet, Dansk Byggeri og TEKNIQ.

Der skal ikke genereres overskud fra ordningerne, hvilket betyder, at omkostninger kan 
holdes på et lavt niveau. Ordningerne hos Pension For Selvstændige er skræddersyet 
til selvstændige, ledende medarbejdere og deres respektive familier.

Bliv ringet op af PFS til en gratis og uforpligtende rådgivning.

Send SMS med besked PFS til 1272
(Du betaler kun alm. sms-takst)

Tror du også 
på Julemanden?  

pfs@pfs.dk 

www.pfs.dk

Telefon 33 93 86 00


