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Iværksætter  
for 21 år siden...
Susan Strobel 44 år er ejer af en lingeributik i Assens 
på Fyn. Susan er iværksætter og startede forretnin-
gen den 26. marts 1992. Læs om iværksætteren i 
næste blad.

Redaktøren
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Lederen           Ann H. Frederiksen

Som sommeren dog er gået stærkt igen 
i år.  Siden maj og hen over sommeren er 
der sket en række politiske ting – Det har 
bestemt ikke været ”Agurketid”.
Da vores seneste blad gik i trykken, fik vi 
netop opfyldt en jubilæumsmærkesag: 
Nemlig sagen om, at alle selvstændiges 
firmaforsikringer skulle kunne betales 
som en firmaudgift og ikke som en pri-
vat udgift.
Fremover bliver det også muligt for de 
selvstændige, som ikke allerede var om-
fattet af en barselsordning at komme 
med i en obligatorisk barselfond. 
Men jeg er imod en tvungen barsels-
orlov for fædre. I disse ligeberettigel-
sestider, mener jeg, at familierne selv 
kan finde ud af, hvordan, hvem og hvor 
længe der skal holdes barselorlov. Det er 
der allerede muligheder for i dag med 
de nuværende regler.    
Her i august var der som bekendt mi-
nisterrokade. VIRKSOMME kvinder hil-
ser de nye ministre velkomne. Vi ser 
fortsat frem til blandt andet at få lettet 
SMV´ernes unødvendige administrative 
udfordringer. 
På vores landsgeneralforsamling i maj 
fik vi valgt en ny næstformand, nemlig 

Hanne Lund fra Vejle og Opland. Tillykke 
Hanne. Det er rigtig dejligt, at vi har en 
kommende landsformandskandidat.
Jeg har lært og oplevet meget både 
personligt og fagligt ved at være lands-
formand.
”At rejse er at leve” som H.C. Andersen 
engang sagde.  At være landsformand 
har for mig været en af de bedste ople-
velser og rejse i mit liv. 
Det er en kendt sag, at man lærer meget 
om sig selv i mødet med andre.  Det føler 
jeg også, jeg har gjort.  Det håber jeg 
og tror på, at den næste landsfor-
mand også får - ”En spændende 
rejse ud af det”.
VIRKSOMME kvinder 
søger en ny redak-
tør til redaktionen 
i 2014. Der stod i se-
neste blad, at den 
nuværende redaktion ger-
ne vil hjælpe en ny redaktør i gang 
med kontakter, artikler og stadig være 
med i redaktionen. 
Er der én af jer, som kunne tænke sig 
at komme på ”En spændende rejse”, 
er redaktørposten måske den oplagte 
mulighed?

Jeg håber, at rigtig mange af jer vil bakke 
op om jubilæumsarrangementet den 9. 
og 10. november.
Det vil være en oplagt mulighed for jer 
at lære jeres landsledelse og de andre 
medlemmer bedre at kende. Netværket 
kan kun blive stærkere af at få sat ansig-
ter på! Læs mere om jubilæumsarrange-
mentet på side 5.

Mange venlige 
jubilæumsår- og efterårshilsner

Ann H. Frederiksen
Landsformand

                 

At være landsformand har for mig været 
en af de bedste oplevelser og rejser i mit liv 

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

v/ Wenche Fløe

Serigrafi
Transfertryk
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Broderi
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 Minitraktorer • Fejemaskiner • Sneslynger 

Buskryddere • Hækkeklippere • Sikkerhedsudstyr  
m.m.

Jernbanegade 4 • 6100 Haderslev 
Tlf. 74 53 53 83 • Fax 74 53 03 83

www.malleskovoghave.dk

Salg • Service • Reparation
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Invitation til 50 års jubilæumsfest
for VIRKSOMME kvinder

Den 9. november 2013 vil Hotel Koldingfjord
danne rammen om vores festarrangement, 

som begynder med en reception fra kl. 13.00 til 15.00.
Der bliver serveret kaffe og kage.

Herefter ses vi i festtøjet
til festmiddagen som starter kl. 18.30.

Her skal vi nyde god mad og underholdning.
Natmad serveres kl. 01.00.

Pris pr. person
Festarrangement uden overnatning Kr. 1.000,-
Festarrangement med overnatning i dobbelt værelse Kr. 1.500,-
Festarrangement med overnatning i enkelt værelse Kr. 1.750,-

Bindende tilmelding og betaling til:  bente@virksommekvinder.dk 
Konto nr. 6190-0003771520

Tilmelding senest den 4. oktober 2013.

Særskilt tilmelding til reception samt festarrangement.

Ved tilmelding oplys venligst navnene på deltagerne.

Vi glæder os til at se jer

Festudvalget

 Susan Meincke, Gerda Sloth og Bente Svendsen
 

Bornholm 
Fyn

Herning og Omegn
København og Omegn

Nordjylland
Nordsjælland 

Nordvestjylland
Sydsjælland

Sydvestjylland 
Sønderjylland 

Vejle og Opland 
Vestsjælland 

Østjylland

DHK
1963

VK
2013
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I maj måned blev jeg valgt til næst-
formand i landsledelsen i VIRKSOMME 
kvinder. Jeg er rigtig glad for valget og 
glæder mig til at være med til at hono-
rere jeres tillid til landsledelsen.
Da jeg var i overvejelsesfasen om at stille 
op til posten, satte det nogle tanker i 
gang, om det nu egentlig på godt jysk 
”Kunne svare sig” at bruge tid og kræfter 
på dette.
Jeg er jo – som mange af jer andre – 
selvstændig erhvervsdrivende og her 
kan det jo være svært at holde sit timetal 
på 37 om ugen. Derudover er jeg godt 
i gang med et jurastudie i Odense, hvor 
jeg er i gang med at skrive bachelorpro-
jektet. Når tiden ikke lige går med job og 
studie, vil jeg også rigtig gerne prioritere 
min familie og vennekreds – haven og 
meget mere skal jo også gerne nås!
Så ville det egentlig ikke være nemmere 
at sige ”Nej tak” til posten i landsledelsen 
og bare passe sig selv. 
Det går jo meget godt i hverdagen, så 
har ”vi” egentlig brug for det fællesskab, 
der ligger i at være medlem af VIRK-
SOMME kvinder?

Engang imellem, i vores altid så travle 
hverdag, kan der vel nok hos de fleste 
af os dukke en lille befriende tanke op 
om, at alting var så meget nemmere, 
hvis vi ikke altid skulle tage hensyn til 
fællesskabet – hvis vi blot kunne tænke 
på os selv, og gøre ligesom det passede 
os, uden tanke for konsekvenserne.

Sådan skete det også for Palle – Palle 
alene i verden!
Han kunne sagtens klare sig selv og øn-
skede sig brændende, at han var helt ale-
ne i verden. Da han en morgen vågner, 
er drømmen gået i opfyldelse – mors og 
fars senge er tomme og Palle kan gøre 
lige, hvad han vil. Han behøver ikke gøre 
noget af det kedelige – han behøver ikke 
vaske sig, han behøver ikke tage rent tøj 
på. Han kan gå midt på gaden, spise alt 
det slik han orker, gå i banken og hente 
alle de penge han vil og selv køre bybus-
sen og råbe: ”Bååt bååt – her kommer 
jeg”. Palle kan det hele, for der er ingen, 
der står i vejen for ham.
Men det er jo ikke så rart alligevel – for 
hvordan kan man overhovedet vippe på 

legepladsen, når der ikke er andre til at 
sætte sig på vippen?
Sådan bliver drømmen pludselig til et 
mareridt for Palle, da han går rundt i ver-
den – i centrum og alligevel helt alene 
og fortvivlet.
De fleste af os kender bogen og ved 
også, at den slutter godt og lykkeligt, da 
Palle vågner af drømmen og finder ud 
af, at både mor og far er der til at trøste.

Og måske er det lige præcis det vores 
medlemskab handler om – vi har brug 
for nogen at vippe med!
VIRKSOMME kvinder kan være med til 
at give os lige præcis det fællesskab og 
den sparring i hverdagen, som vi nogle 
gange har brug for.
I foreningen oplever jeg i hvert fald et 
fællesskab, hvor vi kender de udfordrin-
ger, vi alle bliver udsat for.
Det kan være de administrative byrder, 
som vi føler belaster os i det daglige, 
men det kan også ”bare” være det fak-
tum, at du er sammen med andre, der 
ved lige præcis, hvordan det føles at 
være arbejdsgiver – samtidig med at 
du gerne vil være en god kollega og 
det specielle, som mange af os oplever, 
nemlig at arbejde meget tæt sammen 
med sin ægtefælle/samlever.
Udover dette synes jeg også, at fælles-
skabet gør os stærke, når vi forsøger 
at få indflydelse på lovgivningen. Jeg 
føler, at der lyttes til os, fordi vi netop 
er en forening, hvor medlemmerne lige 
præcis ved, hvad der rører sig – og hvor 
foreningen er politisk uafhængig, men 
hvor det er praktikken i lovgivningen, 

der er det vigtigste for os.
På grund af dette fællesskab og de ting 
som jeg tror på, at foreningen kan udret-
te, sagde jeg med stor tak og ydmyghed 
”Ja” til posten som næstformand.
Jeg glæder mig til arbejdet med de an-
dre i landsledelsen, og til forhåbentlig at 
kunne være med til at påvirke forenin-
gen i en god retning.
Jeg glæder mig også til at få hilst på så 
mange medlemmer som muligt. Jeg tror 
nemlig, at det er meget vigtigt, at vi som 
landsledelse også formår at komme ud 
og se og lytte til, hvad der sker rundt om 
i lokalforeningerne. Derfor vil jeg meget 
gerne ud og deltage i nogle af jeres ar-
rangementer, så hvis I har lyst til at få 
besøg, så giv mig meget gerne et kald.

Jeg vil slutte denne stafet med et lille 
citat af Storm P, som også har gjort sig 
tanker om vigtigheden af et fællesskab:
”Det pudsige ved nullerne er, at hver især er 
de ingenting, men tilsammen er det dem, 
der tæller.”

Jeg har givet stafetten videre til Ida 
Utoft, Herning afdeling.
Hun er gift og har i nogle år drevet 
Aagaard Maskinudlejning ved Brande 
som bl.a. sælger og udlejer maskiner.
Jeg synes det kunne være lidt spænden-
de, at hun skrev stafetten, da jeg ved, at 
en af de ting hun tit var udsat for var, at 
folk bad om at komme til at snakke med 
ham, der vidste noget om maskinerne – 
og det var altså en hende.

Mvh Hanne

Stafetten...  nr. 20

Ida Obel Utoft
Herning og Omegn

giver stafetten
videre til...

Hanne Lund
Vejle og Opland

Kan ”vi” klare os uden fællesskab?
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Personen
”Den kreative revisor” er overskriften på 
artiklen om Hanne Lund, der var side 
9-pige i blad nr. 2 i 2009. 
Grunden til overskriften var, at der var et 
væld af blomsterdekorationer små som 
store – og det var Hannes værk. Hanne 
forstår at gøre omgivelserne hyggelige, 
vi fornemmede en god og hyggelig at-
mosfære på kontorerne.
Hanne organiserer, der skal være ryd-
deligt og pænt omkring hende.
Desuden er Hanne en åben, venlig og 
en meget smilende person – og hun er 
god til at engagere sig.

Privat
Hanne er gift med Erling Lund, og de har 
nu været gift i knap 10 år. Erlings to søn-
ner, der nærmer sig de 30 år har stiftet 
familie og foreløbig beriget Hanne med 
to børnebørn – og som andre holder 
Hanne meget af både børn, svigerbørn 
og børnebørn og nyder at tilbringe fri-
tiden med dem.
Den 6. januar 2014 fylder Hanne 45 år – 
En kvinde i sin bedste alder….

Uddannelse
Matematisk studentereksamen.
Kontoruddannet på Landbrugscentret 
i Give.
Efterfølgende arbejdet i revisionsfirma.
I 2009 startede Hanne med at læse jura 
i Odense, hvor hun hver weekend del-
tager i forelæsninger og i hverdagen 
laver lektier.
Her i efteråret afslutter hun sin bache-
lor og Hanne har besluttet sig for at 
fortsætte med kandidatuddannelsen, 
og så håber hun, at hun kan kalde sig 
cand.jur. i 2015. 
Hanne er glad for sin nye viden om jura, 
og det er en rigtig god kombination 
både at kunne se det regnskabsmæs-
sige og det juridiske aspekt i forskellige 
situationer

Erhverv 
På Landbrugscentret i Give var der en 
af medarbejderne, der havde lyst til at 
starte selvstændigt revisionsfirma – og 
Hanne sagde ”Ja” til at tage med. Firmaet 
blev i 1997 solgt til Erling Lund, som se-
nere blev Hanne’s ægtefælle. I dag ejes 
firmaet af dem begge.
De har 5 ansatte i firmaet foruden Hanne 
og Erling.
De reviderer for mange forskellige små 
og mellemstore virksomheder så som 
landbrug, vognmænd, forretninger, 
håndværksmestre m.fl.

Fritid
Den bruges til bestyrelsesarbejde i flere 
forskellige bestyrelser. Hun er med i væl-
gerforeningen og i konservative kvinder 
i Vejle for de konservative og sådan kan 
vi blive ved.

VIRKSOMME kvinder
Hanne blev medlem i oktober 2007, så 
det er gået stærkt, men det er det, der 
kendetegner personen Hanne.  
I foråret 2010 blev Hanne valgt til for-
mand for lokalafdelingen Vejle og Op-
land og i maj 2013 til næstformand i 
Landsledelsen.

Redaktionen ønsker Hanne tillykke med 
den nye post og god vind i arbejdet 
fremover….

Redaktøren
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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
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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 
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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.
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Sussie Dorthe Dehli København og Omegn

Stafetten...  nr. 10

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

Sussie Dorthe Dehli København og Omegn

Stafetten...  nr. 10
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Dette spørgsmål er nok i mange hjem 
blevet klaret ved hjælp af terningekast 
eller kortspil, men hos familien bag Hol-
bæk Gokartland blev dette klaret med 
en dyst på gokartbanen, og taberen 
måtte så klare opvasken.

I juni måned drønede redaktionen af 
sted til Holbæk Gokartland, hvor vi i et 
par spændende timer fik indblik i endnu 
en af vore aktive VIRKSOMME kvinders 
dagligdag, nemlig hos Anette Hald Sun-
ke, der er næstformand i bestyrelsen i 
Vestsjællandsafdelingen. 
Anette ejer firmaet sammen med ægte-
fællen Anders. Da Anders også arbejder 
i deres fugefirma, som de har sammen 
med en af parrets tre sønner, er det 
Anette, der er ”Regenten” i Gokartlan-
det. Familien består af 5 voksne børn, 
tre sønner, to døtre, fire børnebørn samt 
svigerdøtre.
Vejret viste sig heldigvis fra sin bedste 
side denne dag, så vi kunne sidde ude 
på den store flotte terrasse uden for Pit-
restauranten med udsigt over hele den 
flotte gokartbane.
Anette fortæller os, at hun er født og 
opvokset på Hanstholm egnen, og at 
hun efter endt skoletid tog til Holbæk 
for at læse til sygeplejerske. I de første år 
havde jeg frygtelig hjemve, men det æn-
drede sig, da jeg mødte politibetjenten 
Anders, så var det alligevel ikke helt så 
slemt at være i Holbæk, fortæller Anette 
smilende. Parret har nu været gift i 30 år, 
og Anette stortrives i Holbæk.
For 21 år siden, da Anette arbejdede 
som sundhedsplejerske købte familien 
en ejendom med 23 tdr. land. De havde 
en ide om, at det kunne være dejligt 
at være selvforsynende, og her var en 
dejlig skøn natur med god plads til bør-
nene og politihunden, som også var en 
del af familien. 
Anders fik ideen til at anlægge en lille 
gokartbane på ejendommens jord – og 
hele familien blev så betaget af denne 
sport, at de fik lyst at prøve at bygge  en 
”rigtig” gokartbane. Dette skulle vise sig 

ikke at være så let at få lov til på grund 
af diverse protester blandt andet fra na-
boer, og der gik hurtigt fire år og de var 
ikke kommet videre. Heldigvis viste der 
sig en mulighed for at købe en anden 
grund af kommunen, og de gik i gang 
med at bygge den nye flotte bane. Alt 
i alt tog det 7 år fra ide til virkelighed. 
I starten beholdt Anders jobbet som 
politibetjent, hvorimod Anette opsagde 
sit job, og helligede sig helt jobbet på 
Holbæk Gokartland. 

Holbæk Gokartland er gennem årene 
udvidet med flere nye tiltag, så der i dag 
er utallige muligheder for at bruge man-
ge gode timer på stedet. Banen er 1.200 
meter og kan deles i to baner, og der er 
mulighed for at klare arrangementer 
med op til 100 deltagere. Der er åbent 
hele året, da der er lysanlæg på banen. 
Der afholdes konfirmationer, bryllupper, 
polterabender, børnefødselsdage, blå 
mandage, familiefester og meget mere, 
da der også findes en restaurant med 
plads til op til 90 personer og et stort 
partytelt med plads til 60 personer.
”Mange virksomheder, institutioner m.v. 
afholder arrangementer og teambuil-

ding eller temadage hos os. Vi har møde-
lokale med AV-udstyr, projekter osv., og 
kan skræddersy en hel eller halv dag næ-
sten som kunderne ønsker, med alt lige 
fra morgenmad til aftensmad, møder og 
en tur på gokartbanen”, fortæller Anette. 
Der afholdes også grillarrangementer, 
hvor man selv griller maden. Der er ansat 
en køkkenassistent, der sammen med 
Anette laver maden til restauranten og 
cafeen, og der er utallige muligheder for 
forskellige menuer. 
Der arrangeres specielle løb med mu-
lighed for sejrsskammel, medaljer og 
champagne, og der er også mulighed 
for et slag minigolf på den 18 huls in-
ternationale bane, hvis man har lyst til 
lidt andet.

Sønnen Jonas, der er professionel go-
kartkører er også ansat i virksomheden, 
og da han er uddannet mekaniker, klarer 
han vedligeholdelsen og reparationerne 
af de 30 gokarts. Hele familien er mere 
eller mindre involveret i driften af Go-
kartlandet. Det er tydeligt at mærke, at 
der i denne aktive familie er et fanta-
stisk sammenhold, og Anette fortæller 
også, at hver søndag når banen lukker 
kl. 18.00, så kommer alle de fra familien, 

Hvem klarer opvasken?
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der har mulighed for det - inklusive far-
mor og farfar, og så har de stor fælles-
spisning. Sammenholdet betyder meget 
for familien.
Der er ingen tvivl om, at Anette og fa-
milien har en meget travl hverdag, og 
selvom banen officielt er lukket man-
dag og tirsdag, så er der rigeligt at se 
til. Anette bruger disse dage til indkøb, 
regnskabsføring, rengøring osv., og hvis 
nogen ønsker det, så er der som regel 
mulighed for at få gennemført et arran-
gement alligevel. Der pusles hele tiden 

med nye tiltag til Holbæk Gokartland, 
så der for kunderne er flere muligheder 
for at få et perfekt ophold hos dem. 
Den 1. september åbnede de to Paint 

Ball Baner med plads til, at 24 personer 
kan dyste mod hinanden. Der arbejdes 
på at der senere vil være mulighed for 
bueskydning og pusterør, hvorigennem 
man sender pile afsted.
Den sparsomme fritid bliver gerne brugt 
på ophold i campingvogn, hvor dage 
med børnebørnene er i høj kurs, og 
Anette siger, at hun meget gerne ville 
bruge mere tid i selskab med VIRKSOM-
ME kvinder, men tiden desværre ikke 
altid rækker til dette, men hun håber det 
med tiden bliver bedre. 
Redaktionen takker for et par spænden-
de timer med fart over feltet hos Holbæk 
Gokartland, og kan da kun opfordre til, 
at VIRKSOMME kvinder måske kunne 
lave en temadag på dette herlige sted.

Lone Hans
Redaktionen

Vi er til for Danmarks selvstændige helte
Se hvad vi kan gøre for dig

Den eneste a-kasse kun for selvstændige

A-kassen med markedets bedste pension

35 års erfaring i rådgivning - lokalt tæt på dig

Medlemsfordele med rabat, så du sparer penge

Danmarks største netværk til sparring og forretningsudvikling

70 21 75 75 dana.dk
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Kender du Henrik Qvortrup?
–  og tror du på, at vi har indflydelse på dansk politik via vores arbejde i VIRKSOMME kvinder? 

Vi er nu klar med et inspirerende foredrag om dette emne i 
regionsregi.

Foredraget finder sted den 2. april 2014 på Hotel Hedegården i Vejle.
Sæt allerede NU kryds i kalenderen.

På regionens vegne
Hanne Lund

	   	  

	  

	  

	  

Kender	   du,	  Henrik	  
Qvortrup?	  

-‐ og	  tror	  du	  på,	  at	  vi	  har	  indflydelse	  på	  dansk	  politik	  via	  vores	  arbejde	  i	  
VIRKSOMME	  kvinder?	  

Vi	  er	  nu	  klar	  med	  et	  inspirerende	  foredrag	  om	  dette	  emne	  i	  regionsregi.	  
På	  regionens	  vegne	  

Hanne	  Lund	  

Regionssamarbejdet	  består	  af:	  Herning	  og	  Omegn,	  Sydvestjylland,	  Sønderjylland,	  Østjylland,	  Vejle	  og	  Opland	  

Regionssamarbejdet består af: 
Herning og Omegn, Sydvestjylland, 
Sønderjylland, Østjylland, Vejle og 
Opland

Læs mere på www.virksommekvinder.dk 
eller kontakt lokalafdelingerne.

Udførlige programmer er sendt pr. mail 
eller post til medlemmerne i de enkelte 
afdelinger.

Mødetid og sted til alle møder/arrange-
menter bekendtgøres i medlemsbrev/
mail.

Med forbehold for ændringer, aflysnin-
ger og fejl m.v. 

På landsplan
6. september 2013
Hovedbestyrelsesmøde
Fredericia

9. og 10. november 2013
Landsforeningens 50 års
Jubilæum på Hotel Koldingfjord, Kolding

28. november 2013
Christiansborgmøde

2. april 2014
Regionsforedrag v/Henrik Qvortrup

April/maj
Studietur til Hamborg

22. maj 2014
Landsgeneralforsamling
Fredericia

Fyn
September (uge 39 el. 40)
Ansættelsesret  
v/advokat Heidi Bøgelund, Centrovice 

December (uge 49 el. 50)
Blomsterbinder/dekorationer
Julehygge og middag

Herning og Omegn
11. september 2013
Besøg i Sdr. Omme Statsfængsel. Op-
læg ved viceinspektør Anne Therkildsen. 
1 eller 2 indsatte fortæller om livet i 
fængslet

9. oktober 2013
Besøg hos Creativ Company i Holstebro

6. december 2013
Julehygge

København og Omegn
2. september 2013
Netværksmøde, Brøndby

17. september 2013
Debataften, Laugshuset

23. september 2013
Virksomhedsbesøg
Hospice Søndergård
Måløv

7. oktober 2013
Zoo – Aftentur på savannen, Frederiks-
berg

29. oktober 2013
Debataften: Lær at debattere, Laugs-
huset

25. november 2013
Netværksmøde, Brøndby

26. november 2013
Debataften, Laugshuset

4. december 2013
Medlemsmøde (julemøde)

Nordjylland
12. september 2013 
Regionsmøde med Nordvestjylland
Møde med ny næstformand Hanne Lund

24. oktober 2013
Lokalafdelingens 40 års jubilæum

12. november 2013
Virksomhedsbesøg  
på Vejgaard Vandværk  Ålborg

4. december 2013
Julemøde hos Aase

Nordvestjylland 
12. september 2013
Regionsmøde med Nordjylland
Møde med ny næstformand Hanne Lund

Det sker i afdelingerne 
i 2. halvår 2013
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Solskinsgolf i Haderslev
VIRKSOMME kvinder med påhæng mødtes til golf på Haderslev golfklubs dejlige 
baner ultimo maj 2013.

Golfvejret var perfekt – og vi nød sammen en god gang golf, god mad og selv-
følgelig var selskabet perfekt.

Bolden giver Birgitte Viereck, Sønderjylland videre til Carin Uhde, Herning

Carin Uhde tog imod opfordringen til at arrangere næste golfrunde i foråret 2014.
Carin Uhde er medlem af afdelingen Her-
ning og Omegn, og har været ansat hos  
Memira i Herning. Carin er nu ansat i Hol-
stebro Golfklub som Manager, men  vil stadig være medlem af VIRKSOMME kvinder.
 
Vi glæder os til en tur på golfbanen i Holstebro.

Redaktøren

9. oktober 2013
Virksomhedsbesøg/kursus JoBI Glas

10. december 2013
Julefrokost 
Jettes sommerhus Vorupør

Nordsjælland
September
Medlemsmøde

5. december 2013
Julemøde

Sydsjælland
23. september 2013
Virksomhedsbesøg 
hos guldsmed Anette Madsen 
Haslev

21. oktober 2013
Virksomhedsbesøg
Broksø Gods

11. december 2013
Julemøde

Sydvestjylland
24. september 2013
Borup Tøj og Kunst i Esbjerg
Middag Spisestuen

15. oktober 2013
EDB
Restaurant Parken

12. november 2013
EDB
Restaurant Parken

5. december 2013
Julemøde
Restaurant Parken

Sønderjylland
19. september 2013
Besøg i Skipperhuset, Haderslev. 
Revisor Annie Christensen fra Revisions-
centret tager aktuelle emner op

23. oktober 2013
Møde/foredrag v/Kræftens Bekæmpelse
Åbenrå

3. december 2013
Julework-shop
v/Moneh Glaskunst
Gram

Vejle og Opland
2. september 2013
Rundtur
Tørskind Grusgrav

2. oktober 2013
Besøg Belle Kunst
Vejle

5. december 2013
Julemøde hos Traggoria dei Rei
Vejle

Vestsjælland
11. september 2013
Virksomhedsbesøg Røsnæs Fyr, Dyrhøj-
gård, dansk vingård
Kalundborg

9. oktober 2013
Foredrag om Grønland v/Susanne Duus, 
verdens nordligste sygeplejerske 
Bro Mølle Kro

Julemøde
Dato ikke fastlagt 

Østjylland 
18. september 2013
Kunstmuseum Aros med guide

22. oktober 2013
Fru Møllers Mølleri

21. november 2013 
Inspirationsaften
Kirstens Blomster Silkeborg

December 2013
Julefrokost

Sæt ✘  allerede NUChristiansborg møde 
den 28. november 2013
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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

Tal med os!
Revisionscentret Haderslev

Skipperhuset, Hansborggade 30, Tlf 7452 0152, revisor.dk

Der er så meget
mænd ikke forstår.

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

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

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

Ring og hør nærmere...

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

©
 B

C
T

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

 

 
   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
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ProLøn A/S · Tronholmen 3 · 8960 Randers SØ · Telefon 87 10 19 30 · www.proloen.dk

”Hos ProLøn går vi ind for de lidt gam-
meldags dyder med tid til at gøre tingene  
ordentligt, tid til en snak og til at hjælpe  
hinanden. Store eller små, alle er altid  
velkomne. Her laver vi nenlig løn til 
alle.” Direktør Jens Møldrup Jensen

• GRATIS oprettelse 
• GRATIS hotline
• GRATIS lønkørsel i op til 2 måneder 

ved overgang fra andet lønsystem 
 
Se mere på www.proloen.dk

TILBUD til VIRKSOMME kvinder -  
medlemmer med ansatte

Mere end løn

Meget foregår automatisk. Lønsystemet er smart,  
enkelt og meget brugervenligt. Du har frihed til at lave 

løn, præcis når det passer dig, fordi det kan foregå via  
internettet på alle tider af døgnet. 
 
Du kan altid få fat i en kompetent lønkonsulent, hvis du har 
tvivlspørgsmål. Og vores hotline er selvfølgelig GRATIS for 
dig.

Hvis du har en sygedagpengeforsikring 
i firmaet, har du så tænkt over, om det 
er den rigtige? -  og har du tænkt over, 
at det kan være nødvendigt at ændre 
denne i tilfælde af firmaforandringer?

Personligt ejet virksomhed/
Enkeltmandsvirksomhed
Ejer og medarbejdende ægtefælle med 
overført indkomst kan tegne forsikring 
for selvstændige fra 1. eller 3. sygedag. 
Hvis indtjeningen ikke er stor nok til at 
opnå max. satsen på kr. 4.005,- pr. uge, 
opnås med denne forsikring retten til 
mindstesatsen på 2/3 af max.-satsen, 
uanset indtjeningen.
Bidraget udgør kr. 1.908,- pr. år for dæk-
ning fra 1. sygedag og 1.236,- pr. år ved 
dækning fra 3. sygedag.
Dette giver ret til refusion fra kommunen 
i egenbetalingsperioden på de første to 
uger af en sygeperiode. Anmeldelse skal 
ske senest en uge efter henholdsvis 1. 
og 3. sygedag.

Hidtil har bidraget været en privatudgift, 
men fra 2015 bliver det fradragsberet-
tiget.

Medarbejdende ægtefælle med løn-
aftale
Medarbejdende ægtefælle bliver betrag-
tet som lønmodtager på dette område 
og er omfattet af sygesikringsreglerne 
for evt. øvrige ansatte. Der kan tegnes 
forsikring i ordningen for mindre virk-
somheder, hvis den årlige lønsum i fir-
maet ikke overstiger kr. 7.008.750,- ved 
tegning, og der kan opnås refusion fra 
kommunen fra 2. fraværsdag i egenbe-
talingsperioden på 30 dage. Bidraget er 
en virksomhedsudgift.
Bidraget udgør 0,66% af lønsummen.
Forsikringen dækker ikke barnets 1. sy-
gedag.

Ejere og medarbejdende ægtefæller 
i ApS eller A/S
Bliver betragtet som lønmodtagere i 
eget/ægtefælles firma på dette områ-
de. Firmaet kan tilmelde sig sygeforsik-
ringsordningen for mindre virksomhe-
der, hvis lønsummen ikke overstiger kr. 
7.008.750,- om året ved tegning. Dette 
giver ret til refusion fra kommunen fra 
2. fraværsdag i egenbetalingsperioden 
på 30 dage.

Bidraget udgør 0,66% af lønsummen.
Forsikringen dækker ikke barnets 1. sy-
gedag.

Ved kronisk sygdom gælder særlige reg-
ler.

På grund af de forskellige ordninger er 
det derfor vigtigt at ”flytte sig” ved æn-
dring i virksomhedsform eller ændring i 
medarbejdende ægtefælles status.

Flere oplysninger på: www.statens-adm.
dk/forsikring

   Vibeke Broman
   VIRKSOMME kvinder
   Lovgivningsudvalget

Har du den rigtige sygeforsikring?
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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

Helseriet – Janni Vindeløv
Janni Vindelev, som en del VIRKSOMME kvinder kender fra et foredrag på en gene-
ralforsamling, har udvidet sit virke med en moderne webshop, hvor man kan købe 
vitaminer, mineraler, helsekost samt økologisk make-up og hudpleje - og man kan 
købe bøger og cd-er indenfor blandt andet stressmestring, meditation mm.

Helseriet er med på det, som også de unge kan lide, så udover at der udsendes 
nyhedsbreve, er der også en blog www.helserietblog.com og på Facebook finder 
man også Helseriet.

Besøg www.helseriet.dk

HELSERIET i centrum
Kik forbi og få vejledning til et sundere liv

Svendborgs nye sundhedsmekka ligger belejligt i centrum. 
Vi har et stort udvalg af sunde & lækre produkter indenfor 
kosttilskud, makeup, cremer, vitaminer, olier, madvarer, bio-
dynamisk mel, frugtsaft, sunde snacks, kolde øko sodavand 
og mange andre dejlige ting...

Få råd og vejledning 
til et bedre helbred af 
vores professionelle 
personale. 

HELSERIET v. Janni Vindelev · Gerritsgade 38 · Svendborg · TLF 6024 7190

 H E L S E R I E T
Moderne økologi i centrum

TILBUD
Før pris kr. 225,- 

OMNIMIN 
 180 tabletter - Biosym

PRIS kr. 149,-
spar 76,-   Kig ind & lad dig inspirere

 Besøg også webshoppen: www.helseriet.dk
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kr. 199,- kr. 239,- kr. 165,- kr. 215,- kr. 395,- 

SPAR 
kr. 50,-

REJSE
KIT

SOMMERENS HOTTESTE 
must haves! Kig ind - vi har alt i Raunsborg. 

NYT! Helseriet er eneforhandler 
af Jurlique i Svendborg.

HELSERIET i centrum
Kik forbi og få vejledning til et sundere liv

Svendborgs nye sundhedsmekka ligger belejligt i centrum. 
Vi har et stort udvalg af sunde & lækre produkter indenfor 
kosttilskud, makeup, cremer, vitaminer, olier, madvarer, bio-
dynamisk mel, frugtsaft, sunde snacks, kolde øko sodavand 
og mange andre dejlige ting...

Få råd og vejledning 
til et bedre helbred af 
vores professionelle 
personale. 

HELSERIET v. Janni Vindelev · Gerritsgade 38 · Svendborg · TLF 6024 7190

 H E L S E R I E T
Moderne økologi i centrum

TILBUD
Før pris kr. 225,- 

OMNIMIN 
 180 tabletter - Biosym

PRIS kr. 149,-
spar 76,-   Kig ind & lad dig inspirere

 Besøg også webshoppen: www.helseriet.dk

FA
G
FO

TO
G
R
A
FE
N

kr. 199,- kr. 239,- kr. 165,- kr. 215,- kr. 395,- 

SPAR 
kr. 50,-

REJSE
KIT

SOMMERENS HOTTESTE 
must haves! Kig ind - vi har alt i Raunsborg. 

NYT! Helseriet er eneforhandler 
af Jurlique i Svendborg.

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

om kvittering for modtagelse. 

Fyn  
Dorthe Mehlbye  11.12.13  40 
Helle Munk  17.12.13  50 

Herning og Omegn  
Inge Holt  14.11.13  60
Inga Lauridsen  11.12.13  60
Carin Uhde  16.12.13  60 

København og Omegn  
Argis Frøling Pedersen  
 06.10.13  80
Bente Margrethe Svendsen  
 14.11.13 60 
Benita Møller Sørensen  24.12.13  50

Nordjylland  
Jette Bay Larsen  11.10.13  60
Sonja Tobberup Christensen  
 31.10.13  70
Hanne Pehrson 06.12.13 30

Sydvestjylland  
Dagny Andersen  11.10.13  70

Sønderjylland  
Lone Merete Handberg  18.11.13  50 

Vestsjælland  
Pia Dam  18.10.13  70 
Susanne Merete Nielsen  28.11.13  60 

Østjylland  
Dorthe Wulff  01.12.13  60
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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.

   

Vi siger 
tillykke til
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Fyn
Gartneriet Krebs
Torsdag den 18. april var vi 22 VIRKSOMME kvinder og mænd 
på besøg i Gartneriet Krebs i Otterup. Gartneriet er ejet af vort 
medlem Tina Søe og hendes mand Morten Krebs. 
Vi fik en grundig gennemgang af gartneriet, hvor der produce-
res grøntsagsplanter til salg i diverse varehuse og plantecentre. 
Vi så rigtig mange tomat-, agurke-, melon- og aubergineplan-
ter. Der produceres også blomstrende planter i gartneriet. 
Vi sluttede aftenen af med middag og kaffe på Otterup Hotel.
Toni Clausen

Sydvestjylland
Pors Tryk
Sydvestjyllands afdeling har været på virksomhedsbesøg hos 
Pors Tryk i Esbjerg.

Denne aften mødte 15 ud 
af 18 medlemmer til en in-
teressant aften i et gam-
melt firma, som har for-
mået at forny sig løbende. 
Inge og Bent Porsholdt An-
dersen startede firmaet Pors 
Tryk i 1966.
I dag ejes firmaet af Bent og 
sønnen Karsten. 

Som nystartet medhjælpende (i dag medarbejdende) hustru, 
meldte Inge sig ind i Esbjerg afdelingen af Dansk Håndværks 
Kvinder/DHK, og arbejder stadigvæk på kontoret.
Firmaet, som har en tæt personlig kundekontakt, trykker både 
visitkort, plakater og bøger.
Leveringstiden er kort og kunderne kommer fra hele Danmark.
Princippet i maskinen, som skærer etiketter, er den samme som 
i 1850, det er jo ret imponerende. Den arbejder blot hurtigere 
end den gamle. 
På maskinen er der et skilt fra den tyske Trykmaskine fabrik i Heidel-

berg. Skiltet er åbenbart fremstillet i 
forbindelse med Den tyske trykma-
skinefabriks 150 års jubilæum i 1960. 
På skiltet står: Gott Grüss die Kunst 
1850-1960. På samme maskine er 
der et lidt humoristisk skilt, med en 
racerbil og teksten Start & Speed.
Vi så også, hvordan der bliver lagt 

farver på plakater. Først blev der lavet en fotostat/metalplade, 
som skulle bruges i maskinen for at trykke 1000 stk.
Denne plakat skulle have to farver, som blev lagt på, en ad gan-
gen. Ind imellem blev en plakat taget ud og vurderet med en 
speciel lup. Med det blotte øje så den ud til at være OK, men 
luppen afslørede, at farvernes kanter ikke flugtede nøjagtigt, så 
det var en ”ommer”.
I dag bliver der også brugt computer til noget tryk, så man må 
sige, at Pors Tryk følger med tiden. Inge serverede en lækker buf-
fet, imens snakken gik. 

Tambours Have
Sommerafslutningen i juni skulle gå til Tambours Have, men da 
vi havde grill på programmet og haven lukkede kl. 18, måtte 
programmet ændres i sidste øjeblik. 

Hurra for Laila, hun lagde sommerhus og grill til, så aftenen 
blev reddet. Vi startede i Oksbøl ”Hos Pigerne”, som sælger 
dametøj. Der var 10 medlemmer med, så det blev også en 
fornøjelig aften.

Minigolf i august
Sommervejret er fortsat og i august mødtes vi til Minigolf i 
Blåvand.
Anna Birthe Pedersen

Sønderjylland
Sommerafslutning 
De gode travesko var fundet 
frem til årets sidste arrange-
ment, da mange friske søn-
derjyske piger satte hinanden 
stævne ved Christinero ved 
Christiansfeld. Aftenen stod i 
Kammerherreinden Christina 
Friederica von Holsteins navn 
og vores guide Ellen Hansen 
førte os flot gennem skoven, hvor vi besøgte Kammerherre-
indens pavillon, lysthus samt gravhøjen, hvor Christine ligger 
begravet foran det lille skovkapel. 
Efter vores lille skovtur fortsatte vi i fælles flok til Brødremenig-
hedens Hotel i Christiansfeld, hvor vi afholdt lotteri med mas-
ser af flotte gaver, sponseret af blandt andet medlemmernes 
virksomheder. Overskuddet fra lotteriet skal gå til et tilskud til 
vores medlemmer i Sønderjyllands afdeling i forbindelse med 
VIRKSOMME kvinders 50 års jubilæum i november måned. 
Lene D. Nielsen

Vejle og Opland
Nyt spændende program
Efter en skøn sommer, hvor de fleste af os har brugt tiden på 
meget andet end VIRKSOMME kvinder, er vi nu i Vejle klar til 
at præsentere det nye program for 2013/14.
Vi har i bestyrelsen lagt os i selen for, at vi skulle ramme så 
bredt som muligt. Vi vil gerne opleve noget fagligt relevant, 
og vi vil også gerne give muligheden for, at vi hygger os, når 
vi er sammen.
Noget af det vore medlemmer siger de holder rigtig meget af, 
når vi holder arrangementer er, at der er tid til at få talt sam-
men indbyrdes.
Det første arrangement vi byder på i år, er derfor tilrettelagt 
således, at der vil være tid til at få vendt og drejet hverdagen.
Vi skal på vandretur i naturen omkring Tørskind Grusgrav i 
selskab med en inspirerende naturvejleder. Tørskind Grusgrav 
er også kendt for sin skulpturpark som Robert Jacobsen har 
lavet – den skal vi selvfølgelig også se og sikkert diskutere 
kunstværkerne!
Ellers byder vores program på så forskellige oplevelser som 
et virksomhedsbesøg på Danish Crown i Horsens, besøg hos 
en kvinde der i 40 år har drevet en kunsthandel, og som bl.a. 
har rejst i Iran for at købe ægte tæpper og ikke at forglemme 
et besøg på De Kellerske Anstalter i Brejning, hvor vi skal se 
hvordan man gennem tiden har behandlet mennesker, der er 
inden for Åndsvageforsorgen.
Herudover byder vi selvfølgelig vore medlemmer med til 
Christiansborgmøde, julefrokost samt ikke mindst vores jubi-
læumsfest, som vi glæder os meget til.
Vi glæder os til nogle gode oplevelser sammen.
Hanne Lund

LOKALSTOF
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Dagsorden: 
 1. Valg af dirigent 
 2. Formandens beretning 
 3.  Aflæggelse og godkendelse af regn-

skab samt orientering om budget 
 4. Valg af næstformand 
 5. Valg af kasserer 
 6. Valg af intern revisor 
 7.  Kontingent, herunder fordelingen 

mellem landsforeningen og lokalaf-
delingerne 

 8.  Behandling af indkomne forslag 
 9.  Fastsættelse af dato for næste års 

generalforsamling 
10. Eventuelt 

Efter velkomst ved landsformand Ann 
Frederiksen, itonede de 70 deltagere fra 
hele landet foreningens sang. 

Ad.1  Direktør Ane Buch, Håndværksrå-
det valgtes til dirigent. Hun konstate-
rede, at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet. 

Ad.2  Ann Frederiksen aflagde beretning. 
Den skriftlige var på forhånd udsendt pr. 
mail til alle medlemmer med tilmeldt e-
mail-adresse. 
Hun afsluttede den mundtlige beretning 
med at takke to afgåede lokalformænd 
Lenna Nielsen, Fyn og Kirsten Gotfred-
sen, Nordsjælland for deres indsats og 
de fik overrakt blomster. 

Flere medlemmer takkede for beretnin-
gen og Anns indsats, samt kommente-
rede forskellige punkter, bl.a. bladets 
fortsatte udgivelse i nuværende form 
kontra udgivelse i form af nyhedsbreve 
m.m. Der blev fra flere sider advokeret 
for et fortsat blad i papirform, men dette 
kræver, at der findes en redaktør, da den 
nuværende Birgitte Viereck, efter 10 års 
virke på denne post, stopper efter blad 
nr. 1 2014. 
(Vil dog gerne fortsætte i redaktionen 
som en hjælp til en ny). 
Ligeledes var der ros for, at det var lyk-
kedes at få flere af vore mærkesager  
igennem, såsom ændringerne i syge-
dagpengeforsikringerne og barselsud-
ligningsordningen for selvstændige. 

På spørgsmål om tiltag for at skaffe nye 
medlemmer redegjorde næstformand 
Bente Svendsen og landskasserer Dor-
the Mehlbye for tiltag med Googleop-
timering, Facebook profil og profilering 
af nyhedsbrev en gang om måneden 
samt annoncering på de elektroniske 
dagblade for på denne måde at komme 
længere omkring. 

Efter en mindre debat om forholdet mel-
lem landsforeningen og lokalafdelinger-
ne blev det fra flere sider påpeget, hvor 
vigtigt det er altid at tale positivt om 
foreningen, og det blev også påpeget, at 
man kan komme langt lokalt med radio-
spots, avisindlæg m.m., og at det giver 
resultater. Avisindlæg er for landsfor-
eningen blevet vanskeligere i dag, end i 
”gamle dage”, hvor bl.a. Erhvervsbladet 
var en flittig aftager af vore indlæg. 

Ann afsluttede med at opfordre til, at 
man fortalte om gode oplevelser på 
Facebook. 
Beretningen blev godkendt med ap-
plaus. 

Ad.3  Regnskabet, der fremviste et lille 
overskud, blev forelagt af landskasse-
rer Dorthe Mehlbye og blev ligeledes 
godkendt med applaus. Budgettet blev 
forelagt til orientering. 

Ad.4  Bente Svendsen ønskede ikke 
genvalg. Landsledelsen foreslog Hanne 
Lund, formand i Vejle og Opland. Efter 
en kort præsentation blev Hanne Lund 
valgt med applaus. 

Ad.5  Genvalg af landskasserer Dorthe 
Mehlbye med applaus. 

Ad.6  Genvalg af intern revisor Birgit 
Lorentzen, Sønderjyllands afd. med ap-
plaus. 

Ad.7  De nærmere regler for kontingen-
tet og dets fordeling mellem landsfor-
ening og lokalafdelinger findes i kontin-
gentregulativet. 
Bilag omdelt på generalforsamlingen. 
Landsledelse og hovedbestyrelse frem-
satte forslag om fremover at have sam-

me kontingent over hele landet vedr. 
de passive medlemmer. Dette betyder 
højere kontingent i nogle afdelinger 
for denne gruppe. (Et forslag der blev 
debatteret på sidste års generalforsam-
ling). 
Forslaget lød på en indfasningsperiode 
på 3 år. 
Der blev fra salen fremsat et forslag om 
straks-indfasning. Dette forslag faldt ved 
efterfølgende afstemning. 
Den nye kontingentregel for passive 
medlemmer med indfasning over 3 år 
blev vedtaget med stort flertal. 

Ad.8  Ingen indkomne forslag. 

Ad.9  Den 22. maj 2014 i Fredericia. 

Ad.10  Eli Christiansen, Haderslev, der har 
plads i PFS`s (Pension for Selvstændige) 
bestyrelse, opfordrede medlemmerne til 
at sørge for, at de har deres egen pen-
sion, herunder sygesikring. 

Lis Jensen, Vestsjælland orienterede om, 
at hun var genvalgt til ASE´s bestyrelse 
(A-kasse for Selvstændige) og at Lone 
Laursen, Østjylland var genvalgt som 
suppleant. 

Redaktør Birgitte Viereck, Sønderjylland, 
der fratræder efter blad nr. 1, 2014, tak-
kede annoncører og medlemmer, der 
havde bidraget med stof til bladet. 

Dorthe Hansen, Sydsjælland opfordrede 
alle afdelinger til at deltage i mødet med 
Puk Elgaard i Roskilde tirsdag den 27. 
august 2012. 

Der var tak til Birgitte Viereck, Bente 
Svendsen og Dorthe Mehlbye for deres 
indsats samt til lykke til Hanne Lund med 
næstformandsposten. 

Dirigenten Ane Buch takkede for den 
gode debat og Ann takkede Ane for den 
fine styring. 

Referent Vibeke Broman 

Referat fra landsgeneralforsamlingen 
på Hotel Nyborg Strand den 23. maj 2013
(For 50 år siden blev foreningen stiftet den 11. november 1963)
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Indlæg af 
direktør Ane Buch og  
konsulent Rikke Bech Skougaard 

Direktør Ane Buch, der orienterede om 
Håndværksrådets arbejde: 

Om handlingsplanen med fokus på øget 
produktivitet med hensyn til SMV´eres, 
nye ledelsesredskaber, internationalise-
ring og udbud, som SMV´ere kan byde 
på. Hun kom med eksempler på, hvor-
dan en kommune som Aarhus har hø-
stet store besparelser ved at udbyde i 
fagentrepriser frem for totalentrepriser, 
hvilket HVR arbejder videre med over for 
andre kommuner. 

Ligeledes er man glade for, at håndvær-
kerfradraget blev genindført, og at det 
lykkedes at få hævet reparationsgræn-
sen for biler. Hun fremhævede sidst-

nævnte med et eksempel på en bil, der 
helt urimeligt skulle skrottes, og som 
blev præsenteret på ”Borgen” til nogle 
politikeres overraskelse over ”virkelig-
hedens verden”. 

Ligeledes er der fra HVR’s side stor fokus 
på at få øget kvaliteten i erhvervsud-
dannelserne og uddannelsesudvalget 
inviterer ofte politikere på besøg, såvel 
som at formanden for HVR har haft ud-
dannelsesminister Christine Antorini på 
besøg i sin virksomhed. 
Ane Buch orienterede også om, at Hånd-
værksrådet deltager i Folkemødet på 
Bornholm i år, samt at Hjemmesiden er 
blevet fornyet. 

Konsulent Rikke Bech Skougaard, der 
talte om Adfærd og netværk:

Hun indledte med en historie om en 
personlig ulykke for at sætte fokus på at 
skabe større åbenhed og opmærksom-
hed om adfærd og efterfulgte dette med 
nogle øvelser blandt deltagerne. 
Hun mente, at det er vigtigt at huske, 
at vor adfærd er synlig for andre og 
påvirker andre. Det er ikke bare tanken, 
der tæller. 

Med hensyn til netværk skal man være 
åben – tage chancen – og tænke: Hvad 
er det værste, der kan ske f.eks. på en 
skala fra et til ti, men man skal også gøre 
sig klart, hvad det er, man vil have ud af 
at være deltager i netværket. Dette er 
ikke bedre, end man selv gør det til. Vær 
opsøgende, hvis du har brug for hjælp. I 
et godt netværk føler alle, at de får noget 
med hjem. 

Referent Vibeke Broman 
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Velkommen til nye medlemmer  
København og Omegn
Camilla Kirstine Harkjær Frederiksen
FYI Events Danmark
Christiansborggade 2
1558 København V

Nordjylland
Hanne Pehrson
Bygge og anlæg
ØFO ApS
Mariagervej 455 b
8981 Spentrup

Nordvestjylland
Rita Dam
Landbrug
Udsigten 11, Sundby
7950 Erslev Mors

Sydsjælland
Mette Lund
Botex Gardiner
Mejerivej 6, Førslev
4690 Haslev

Bettina Lykke Køtter
Højvanggårdbutik
Kalbyvej 24
4684 Holmegaard

Susanne Engelstoft Hess
Revisionsfirmaet Ivan Kjeldsen
Slagelsevej 25a
4700 Næstved

Sønderjylland
Kirsten Juulsen
Juulsen Consult
Nyboder 11
6520 Toftlund

Lissi Julius
Teglgård 7
Vilsbæk
6330 Padborg

Vejle
Pia Legarth
Connection Inkasso
Krumtappen 1
6580 Vamdrup

Østjylland
Annette Misser Pehrson
Marsalle Elektro ApS
Marsalle 16
8700 Horsens

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

En ny lov kræver måltal og politiske ret-
ningslinjer for kønssammensætningen 
i bestyrelserne for landets private og 
statslige virksomheder. Loven trådte i 
kraft den 1. april 2013
.
Folketinget har vedtaget en ny lov, som 
skal sikre, at det underrepræsenterede 
køn bliver bedre repræsenteret i besty-
relser og andre centrale ledelsesorganer 
i statslige virksomheder og institutioner 
samt i private kapitalselskaber. Det vil 
sige, at loven gælder såvel for underre-
præsenterede mænd som kvinder.

Alle statslige virksomheder og institu-
tioner uanset medarbejderantal samt 
private kapitalselskaber med 50 ansatte 
eller derover skal udarbejde konkrete 
måltal for det underrepræsenterede køn 
i virksomhedens bestyrelse og øvrige 
ledelse, medmindre kønsfordelingen 
allerede er ligelig i lovens forstand. En 
ligelig fordeling defineres i loven som 
en tilstand, hvor hvert køn ikke er re-

præsenteret med mindre end 40%. I den 
nye lov lægges kvoteringen således ikke 
fast, men virksomhederne kan derimod 
tilpasse målsætningen til deres egen 
profil. Hvis målsætningen ikke opnås, 
skal der redegøres for årsagen i ledel-
sesberetningen.

Desuden gælder, at der skal udarbejdes 
politiske retningslinjer for, hvorledes det 
underrepræsenterede køn kan få en 
mere fremtrædende rolle i ledelsen af 
selskabet. Virksomheden skal oplyse 
om den fastlagte politik i årsrapporten, 
og den skal samtidig indeholde en sta-
tus over i hvilken grad, retningslinjerne 
efterleves.
Hvis der ikke foreligger underrepræ-
sentation af hverken det ene eller det 
andet køn, skal der blot oplyses herom 
i ledelsesberetningen. 

Afrapporteringspligt
Loven trådte som sagt i kraft den 1. april 
2013, men den nye bestemmelse om 

afrapporteringspligt i årsregnskabsloven 
gælder også for de regnskabsår, som er 
påbegyndt i perioden 1. januar 2013 og 
derefter. De fleste virksomheder, som er 
omfattet af loven, skulle derfor gerne al-
lerede nu have styr på, hvorvidt de skal 
udarbejde måltal og politiske retnings-
linjer, og hvilket indhold de eventuelt 
skal have.

Sanktionering
Virksomhederne kan idømmes bøde-
straf for ikke at opfylde lovens krav til 
udarbejdelse af målsætning og politi-
ske retningslinjer. Derimod sanktioneres 
virksomhederne ikke, hvis det blot viser 
sig, at de fastsatte måltal og politiske 
retningslinjer ikke kan opfyldes i fuldt 
omfang. Den gode vilje til at arbejde for 
en mere ligelig fordeling af kønnene i 
virksomhedsledelserne er således til-
strækkelig. 

Ny lov til sikring af flere kvinder 
i bestyrelserne

Katrine von Müllen 
Advokat Sundhuset 
Ret&Råd 

 

Katrine von Müllen 
Advokat 
Sundhuset 
Ret&Råd  
 
Ny lov til sikring af flere kvinder i bestyrelserne 
En ny lov kræver måltal og politiske retningslinjer for kønssammensætningen i 
bestyrelserne for landets private og statslige virksomheder. Loven trådte i kraft 
den 1. april 2013 
. 
Folketinget har vedtaget en ny lov, som skal sikre, at det 
underrepræsenterede køn bliver bedre repræsenteret i bestyrelser og andre 
centrale ledelsesorganer i statslige virksomheder og institutioner samt i private 
kapitalselskaber. Det vil sige, at loven gælder såvel for underrepræsenterede 
mænd som kvinder. 
 
Alle statslige virksomheder og institutioner uanset medarbejderantal samt 
private kapitalselskaber med 50 ansatte eller derover skal udarbejde konkrete 
måltal for det underrepræsenterede køn i virksomhedens bestyrelse og øvrige 
ledelse, medmindre kønsfordelingen allerede er ligelig i lovens forstand. En 
ligelig fordeling defineres i loven som en tilstand, hvor hvert køn ikke er 
repræsenteret med mindre end 40%. I den nye lov lægges kvoteringen 
således ikke fast, men virksomhederne kan derimod tilpasse målsætningen til 
deres egen profil. Hvis målsætningen ikke opnås, skal der redegøres for 
årsagen i ledelsesberetningen. 
 
Desuden gælder, at der skal udarbejdes politiske retningslinjer for, hvorledes 
det underrepræsenterede køn kan få en mere fremtrædende rolle i ledelsen af 
selskabet. Virksomheden skal oplyse om den fastlagte politik i årsrapporten, og 
den skal samtidig indeholde en status over i hvilken grad, retningslinjerne 
efterleves. 
Hvis der ikke foreligger underrepræsentation af hverken det ene eller det 
andet køn, skal der blot oplyses herom i ledelsesberetningen.  
 
Afrapporteringspligt 
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Lokalformænd
Fyn 
Toni Rosenkilde Clausen
Tlf. 64 89 24 87 - Mobil 20 48 11 87
Mail: tclausen@email.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 
Inge Andersen
Mobil 21 23 026
Mail: ia@finnandersen.dk

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

Vejle og Opland 
Hanne Lund
Tlf. 75 73 54 22
Mail: lundegeskov@gmail.com

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

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

Indmeldelse skal foregå på 
www.virksommekvinder.dk
Er du i tvivl 
– kontakt lokalformanden

Strategi
•  VIRKSOMME kvinder arbejder med lovgivning, netværk og uddannelse 

på tre niveauer:

 Det personlige niveau:
  Hvad der har betydning for dig som person.

  Det lokale-/virksomhedsmæssige niveau:
  Hvad der har betydning for dig og din virksomhed.

 Det samfundsmæssige niveau:
  Hvad der har betydning set ud fra et samfundsmæssigt synspunkt.

Mission
•  At give kvinder i selvstændigt erhverv optimale betingelser for succes 

og udvikling.

Vision
•  Vi skal være den forening af kvinder, som er den væsentligste drivkraft i 

dansk erhvervsliv.

   Håndværksrådet 
  -  Erhvervspolitisk interesseorganisation, der har til formål at virke for 

bedst mulige vilkår for små og mellemstore virksomheder i Dan-
mark. ww.hvr.dk

   Kvinderådet
  -  Paraplyorgani sa tion for en lang række for eninger, der arbejder for 

kvinders 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:

Lovpligtig digital postkasse
Senest den 1. november bliver det lovpligtigt, at alle virksomheder,  
foreninger m.fl. med et CVR-nummer skal have en digital postkasse.
Postkassen skal oprettes på virk.dk/postkasse, og den er gratis.
Virksomhederne vil fremover modtage meddelelser fra det offentlige 
via denne digitale postkasse. Det kan være indkaldelser til bilsyn, diverse 
rykkere, sygedagpenge osv.

Læs mere på www.virk.dk

VÆRD AT VIDE  



- det siger sig selv

Tegn pension og få selvstændiges
tryghedsdækninger* for 331 kr/md**
Kom godt fra start på www.pfs.dk eller 
kontakt os på 33 93 86 00 og info@pfs.dk

* Sundhedssikring, tab af erhvervsevne, kritisk sygdom, invalidesum, livsforsikring og ægtefælleforsikring
** Efter skat ved marginalskat på 52,4%
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