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- Ny redaktør?
Kirsten Juulsen bor i det sønderjydske 
– nemlig i Toftlund…

Hun har sit eget firma, der kun er ½ år 
gammelt, og allerede nu har hun otte ansatte.
Der er gang i Juulsen Consult, så meget gang 
i både firma  og Kirsten, at hun har lyst til at 
overtage redaktørposten…

Redaktionen glæder sig til at møde Kirsten
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Lederen           Ann H. Frederiksen

Den 11.11.2013 var det nøjagtig 50 år si-
den VIRKSOMME kvinder blev stiftet af 
35 kvinder på Hotel Nyborg Strand. Som 
I kan se her i bladet, fejrede vi vores 50 
års jubilæum på bedste vis med recep-
tion og efterfølgende aftenfest. 1000 tak 
til jubilæumsudvalget, som gjorde det til 
en skøn dag. 
Vi har som erhvervsorganisation for kvin-
der gennem 50 år varetaget de selv-
stændiges interesser indenfor netværk, 
lovgivning og uddannelse ude i vore 12 
lokalafdelinger på landsplan, så vel som 
ud over landets grænser.   

Til jubilæumsfesten fortalte jeg, at: 
Det er SÅ stort og med stolthed, at jeg i 
dag kan sige tillykke til os VIRKSOMME 
kvinder, som er det bedste erhvervskvinde-
netværk i Danmark. At være landsformand 
for VIRKSOMME kvinder har været en af 
de bedste oplevelser og rejser 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 i VIRKSOMME kvinder. 
Mødet med hinanden gør en forskel og 
giver indflydelse”.

Vi VIRKSOMME kvinder: 
•  Har alle årene været medlem af Hånd-

værksrådet.
•  Har spændende landskurser og har 

været på studieture; sidst til Strasbourg, 
London, Berlin, og til foråret bliver det 
Hamborg.                                         

•  Har populære Christiansborgmøder, 
hvor vi stiller spørgsmål og fortæller 
folketingsmedlemmer, hvad der foregår 
ude i vore virksomheder. 

•  Har en virksomhedsrepræsentant i Er-
hvervs- og Vækstministeriets virksom-
hedsforum, der arbejder på at gøre det 
enklere at drive virksomhed. 

VIRKSOMME kvinder er i samarbejde 
med Håndværksrådets internationale 
afdeling i gang med et projekt, hvor vi 
hjælper et nyt kvindeerhvervsnetværk 
med organisations opbygning, arrange-
menter og medlemshvervning. Netvær-
ket, REN, er det første af sin slags i hele 
Nicaragua.
Vi kan også lære af erhvervskvinder i Ni-
caragua. For eksempel er der procentuelt 
mange flere kvindelige selvstændige 
end mænd. Til sammenligning er der 
foretaget en analyse for ASE blandt mere 
end 2.400 danskere, og mænd er mere 
ivrige efter at springe ud som selvstæn-
dige end kvinder. Mere end en fjerdedel 
af mændene går rundt med iværksæt-
terdrømme, mens det for os kvinder er 
lige under en femtedel.

Som VIRKSOMME kvinder, må vi have 
skærpet vores opmærksomhed på kvin-
delige iværksættere og selvstændige. 
Det samme gælder også kvinder i besty-
relser og i politik. Koldings borgmester, 
Jørn Pedersen, udtalte i velkomsten til 
vores jubilæumsreception, at han for-
ventede, at det om 10 år ville være det 
modsatte - at der ville være flere kvinder 
end mænd i politik.  
Uanset om der går 10 år eller ej, så må vi 
støtte op om hinanden og bruge vores 
netværk til at pege på dygtige kvindelige 
kandidater, som selvfølgelig skal vælges 
ud fra deres evner og ikke deres køn.
”VIRKSOMME kvinders mål er jo at blive 
ved med i dag og fremover at være et 
godt, målrettet og ambitiøst netværk for 
alle medlemmer. Om 25 år kan vi fejre 
75 års jubilæum. Til den tid vil jeg være 
72 år, og jeg skønner, at jeg stadigvæk er 
medlem. VIRKSOMME kvinder er nemlig 
for hele livet.” 
Med disse ord vil jeg takke for et rigtig 
dejligt jubilæumsår og ønske jer og jeres 
nærmeste en rigtig glædelig jul samt 
godt nytår. 

På snarligt gensyn i 2014. 
Ann H. Frederiksen

Landsformand

Damen fyldte 50 i år  

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

Meld dig ind
på dana.dk
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Vær ikke bange for at prøve noget nyt...
Ja, så blev det mig, som fik æren af at 
skrive Stafetten. Jeg sagde, at det bare 
skulle skrives med det samme, men hvad 
blev det til, jeg sidder her 14 dage før 
deadline og skriver.
Jeg er en ”pige” på 48 somre, som sam-
men med min mand Kristian bor på en 
nedlagt landejendom udenfor Brande. 
Matriklen rummer derudover også vores 
virksomhed, Aagaard-Maskinudlejning. 
I juli 2006 solgte vi vores tidligere land-
brug og flyttede til Brande på vores 
nuværende bopæl. Efter 10 år som land-
mand, var jeg i tvivl om, hvad jeg ville 
bruge min fremtid til. Kristian havde sit 
arbejde, som han selvfølgelig fortsatte 
med. Jeg prøvede lykken i postafdelin-
gen på Bestseller, men det var ikke lige 
noget for mig, hvorefter jeg forsøgte 
mig som receptionist på Hotel Jacob 
Gade i Vejle. Kristian og jeg havde over 
flere omgange snakket om åbningen af 
en maskinudlejning og var hurtigt enige 
om, at lokalerne på adressen var oplagte 
at bruge til opstart af en ny virksomhed. 
Da muligheden var der, tog vi springet, 
og blev atter selvstændige. 
Vi startede med at sende spørgeskemaer 
ud til rigtig mange firmaer og personer i 
lokalområdet og brugte de indsamlede 
data til at finde ud af, hvilke maskiner 
vi skulle have i vores firma. Den nye 
maskinpark blev leveret ultimo 2007 – 
primo 2008, og i marts 2008 stoppede 
jeg på hotellet i Vejle og blev daglig 
leder af vores firma.
Det er noget af et spring at tage, men 
også spændende og meget udfordren-
de. Jeg har altid sagt, at man aldrig skal 
være bange for at prøve noget nyt. I 
starten ringede kunderne og spurgte 
efter manden, som vidste noget om 
maskinerne. Hvad de ikke ville tro var, 
at der bag røret var en pige, det til trods 
for manglende viden om maskiner var 
hende, der skulle hjælpe og vejlede 
kunderne til valg af maskine til deres 
projekt. Man kan hvad man vil, og jeg 
ville lære de forskellige maskiners mu-
ligheder samt hvad de kan bruges til, 
og det lykkedes. 
I 2009 blev vi forhandlere af Jonsered, 
og byggede en butik, så vi var klar til at 

tage godt imod de nye kunder. Det var 
også en udfordring, for også her var min 
viden om have-park maskiner nærmest 
ikke eksisterende. Men man kan meget, 
hvis man vil, og som dagene gik, blev 
jeg mere og mere ekspert på området.
Vi begyndte at lave reparationer på man-
ge maskiner og forhandle flere mærker. 
Vi er også begyndt at have ”hotelop-
hold” for have-park maskiner, hvor de 
bliver indleveret om efteråret og opbe-
varet til foråret, hvor de bliver klargjort 
inden sæsonstart, og dermed får vi også 
udnyttet vores værksted meget i vinter-
halvåret.
I 2010 udvidede vi sortimentet i vores 
butik med el-scootere, for at udvide vo-
res kundesegment for vores virksomhed. 
Jeg synes, det er dejligt at kunne hjælpe 
kunderne med at afdække behovet for 
mobilitet og igen se, hvor glade de bli-
ver, når de har fået et køretøj, så kunden 
atter kan komme rundt.
2011 var året, hvor vi tog Variant trailer 
med, så nu skal jeg ikke have flere pro-
dukter ind. Men det er sjovt at klare så 
mange opgaver som muligt. Juli 2011 fik 
vi ansat en ung mand på vores værksted, 
som har haft det meget svært i skolen, 
og brugte det meste af skoletiden i prak-
tikker i forskellige virksomheder. Det er 
dejligt at se og følge den udvikling, der 
sker hos den unge mand i hans arbejde 
hos os. Vi forventer, at pr. 1. april skal 
han i lære herude som små maskine-
mekaniker.

I min virksomhed sker der meget, og 
man skal være omstillingsparat, da der 
kommer nye udfordringer hver dag, og 
derfor er planlægningen ofte ret svært. 
Hvis man synes, at der ikke er meget 
i kalenderen en mandag morgen, og 
derfor tror, det bliver en stille uge, så 
er der inden aften meget booket ind, 
hvilket er dejligt.
Mine opgaver i firmaet er mange ting: 
Salg af maskiner, hjælpe med klargøring 
af maskiner til både salg og udlejning, 
køre ud med de mindre maskiner, (de 
store har jeg folk til at køre med), lave 
fakturaer og bogføring af regnskab, pas-
se telefonen hele dagen, men jeg nyder 
hver dag.
Jeg er gift med Kristian på 27. år. Han er 
driftschef på landets største frilandsgart-
neri, og der har han været i små 20 år. 
Vi har 4 børn. Lisbeth som bliver færdig 
som pædagog til februar, og sidelø-
bende med studiet er hun selvstændig 
iværksætter.  Hun bor i Jelling. Karina bor 
i Vejle og arbejder hos Account som bog-
holder, hun er lige startet med at læse 
HD. Morten er elev hos Vistisen +Lunde 
i Herning. Han er i gang med andet år, 
og han er lige flyttet til Herning. Pernille 
går på Ikast Handelsskole på andet år, og 
hun bor stadig hjemme. Hun har mange 
planer for fremtiden, så vi må se, hvad 
hun vælger.

Stafetten...  nr. 21

Birgitte Viereck
Redaktøren
 – på falderebet 

giver stafetten
videre til...

Ida Obel Utoft  
Herning og Omegn 
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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

Sødingevej 5, Sødinge
5750 Ringe
Tlf. 62 62 11 83
Fax 62 62 16 06
info@sfm.dk
www.sfm.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
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Haderslev Slamsuger 
Service A/S
• spuling

• slamsugning

• TV-inspektion

Langkær 29 · 6100 Haderslev

Tlf. 74 52 60 24
www.haderslevslam.dk · info@haderslevslam.dk

– vi renser også dit køkkenafløb!
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I dag skal momsen angives hver måned, 
hvert kvartal eller halvårligt afhængig 
af virksomhedens årlige omsætning. 
Som led i regeringens vækstplan ændres 
disse afregningsperioder afhængig af 
virksomhedens årlige omsætning, og 
der gives tillige ekstra kredit med hen-
syn til betaling.

Virksomheder med en omsætning 
under 1 mio. kr.
Virksomheder med en omsætning under 
1 mio. kr. afregner i dag momsen halv-
årligt. Det skal de fortsætte med. Fristen 
for at angive og betale vil stadig være 60 
dage i 2014.

Virksomheder med en omsætning 
mellem 1 og 15 mio. kr.
Virksomheder med en omsætning mel-
lem 1 og 15 mio. kr. afregner i dag mom-
sen kvartalsvis. Det skal de fortsætte 
med. Men, med virkning fra 1. januar 
2014 forlænges deres betalingsfrist fra 
de nuværende 40 dage til 60 dage, altså 
med 20 dage.

Virksomheder med en omsætning 
mellem 15 og 50 mio. kr.
Virksomheder med en omsætning over 
15 mio. kr. er i dag omfattet af gruppen 
”store virksomheder” og afregner mom-
sen månedsvis. Med virkning fra 2014 
skal virksomheder, der har en omsæt-
ning mellem 15 og 50 mio. kr. i stedet 

afregne momsen kvartalsvis. Angivel-
ses- og betalingsfrist er 60 dage efter 
afregningsperiodens udløb.

Virksomheder med en omsætning 
over 50 mio. kr.
Virksomheder med en omsætning over 
50 mio. kr. afregner i dag momsen må-
nedsvis. Disse virksomheder skal fort-
sætte med at afregne momsen måneds-
vis med angivelses- og betalingsfrist 
senest 25 dage efter afgiftsperiodens 
udløb.

Fordele og ulemper
Ovenstående ændringer er en fordel 
for langt de fleste små og mellemstore 
virksomheder, men for eksportvirksom-
heder og andre virksomheder med ne-
gativ moms er det derimod en ulempe. 
Eksportvirksomheder med en omsæt-
ning under 50 mio. kr. bør derfor sikre 
sig, at de forbliver på månedsafregning.
SKAT har oplyst, at de virksomheder som 
bliver berørt af ændring i afgiftsperio-
der og de forlængede kredittider, vil få 
skriftlig information herom (formentlig 
primo november måned 2013). I den 
forbindelse bør man være opmærksom 
på, at fristen for et ”frivilligt skifte” til 
månedsafregning er senest 1. december 
2013. Såfremt fristen overskrides vil æn-
dring af afregningsperiode, først kunne 
ske med virkning fra 1. juli 2014.
Energitunge virksomheder der i dag 

får godtgjort energiafgiften månedsvis 
via momsangivelsen, fordi virksomhe-
den er omfattet af gruppen ”store virk-
somheder”, bør undersøge, om der skal 
indhentes en tilladelse til fremskyndet 
tilbagebetaling af energiafgifter grundet 
ovenstående ændringer af regningspe-
rioder.

Kildeangivelse ReviFax

Forlængede kredittider på moms
Både fordele og ulemper ved de nye regler

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
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Hvad nu, hvis virksomheden får indbrud 
i netbanken?
Næsten alle virksomheder benytter sig 
i dag af netbank, og det gør, at der in-
troduceres en række nye risici i forhold 
til tidligere
De fleste netbanksystemer er bygget op 
med forskellige fuldmagter (eksempelvis 
A og B). Den ene type fuldmagt giver 
adgang til både at oprette og godkende 
betalinger. Den anden type fuldmagt 
kan alene oprette betalinger – altså ikke 
godkende. Dette giver mulighed for, at 
en bogholder kan oprette betalingerne, 
mens en direktør kan godkende beta-
lingen. 
Det er noget andet, hvis der stjæles 
penge af it-kriminelle, idet disse men-

nesker oftest ikke bliver fundet. Under 
alle omstændigheder befinder de sig 
nok ”på den anden side af jorden”, og 
har dermed svært ved at blive genstand 
for et dansk søgsmål. Virksomheden står 
derfor ofte alene, når it-kriminelle hacker 
sig ind i virksomhedens netbank. Det 
kan derfor overvejes, om der bør tegnes 
en forsikring mod netbanksindbrud.

Netbankforsikring 
Flere forsikringsselskaber er begyndt at 
udbyde specielle forsikringer henvendt 
mod virksomheder, der ønsker at forsikre 
sig mod tyveri via netbanken. 
For at tegne en sådan forsikring skal virk-
somheden over for forsikringsselskabet 
påvise et fornuftigt sikkerhedsniveau i 

virksomhedens it-systemer. Idet forsik-
ringsselskabets risiko afhænger af virk-
somhedens generelle sikkerhedsniveau. 
Historikken inden for dette felt viser, at 
der bliver bedraget og stjålet flere penge 
via netbanker, end hvad mange måske 
vil tro, og der er tale om en stigende 
tendens. Historikken viser også, at langt 
de fleste penge leveres tilbage, så hvor-
vidt det er en fornuftig ide at tegne en 
forsikring mod tyveri fra netbanken, er 
op til den enkelte.

Sund fornuft
Som med al anden it-sikkerhed er det 
vigtigt at følge almindelig sund fornuft. 
Undlad at bruge en ”nem” kode.
Gå eksempelvis frem efter følgende 5 
gode råd:
• Minimum 8 tegn
• Kombination af små og store bogstaver
• Tal og specialtegn skal indgå
•  Brug ikke personlige data som navn 

eller fødselsdato
• Brug ikke almindelige ord

Husk at skifte koden til tider. Husk an-
tivirus osv.

Selv med et højt sikkerhedsniveau er 
det stadig muligt for it-kriminelle at 
opsnappe adgang til netbanken på for-
skellig vis, så intet er sikkert. Men det var 
jo heller ikke sikkert dengang, vi brugte 
checkhæfter!

RedaktørenVinter i Sønderjylland
-med den ægte vare!

Sønderjydsk Kål er en lille virksomhed
i Haderslev, der fremstiller kogt, hak-
ket dybfrossen hvidkål og økologisk
grønkål helt uden tilsætningsstoffer.
Kig dig for, når du køber ind. Gå efter
vores kendte logo med gryde og flag 
– så går du ikke galt i byen.
Klik ind på www.soenderjydsk-kaal.dk
Her er lækre, traditionelle og nye
opskrifter med vitaminrig, dybfrossen
kål i den ægte, sønderjydske kvalitet.

Sønderjydsk Kål • 6100 Haderslev • Telefon 7452 7092 • www.soenderjydsk-kaal.dk

Vinter i Sønderjylland
-med den ægte vare!

Indbrud i netbanken
Kilde: Nyhedsbrev af 25. juli 2 Revisorfirma Martinsen

Alder 
– betyder så lidt...

Det er kun sjælens alder,
der betyder noget.

Og der kan bo en gammel 
sjæl i et ungt menneske og 
en ung sjæl i et gammelt.

Kinesisk ordsprog
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”Silkestrømpen” for både kvinder og mænd…
I september var redaktionen igen på 
farten, og denne gang måtte endnu en 
selvstændig VIRKSOM kvinde, nemlig 
Susan Strobel fra Assens stå ”model” til 
vore mange spørgsmål.
Vel ankommet til den flotte butik Silke-
strømpen, der er en del af den lands-
dækkende lingerikæde ”Din Lingerieks-
pert”, blev vi taget godt imod af Susan 
og hendes praktikant. Assistenten, der 
også er ansat i butikken, havde en fridag.
Butikken er på 140 m2, og den fremstår 
som en rigtig flot og indbydende for-
retning, hvor der bugner af mange varer 
indenfor lingeri fra førende producenter 
fra hele verden.

Fra Sjælland til Nordjylland
og til sidst Fyn
I det hyggelige personalerum og kontor 
fik vi gennem et par timer indblik i Su-
sans spændende liv. Susan fortæller, at 
hun er født i Gilleleje på Sjælland i 1969, 

som eneste pige i en børneflok på 5, 
hvor hun har to storebrødre og to små 
brødre. Familien flyttede til Hjørring, da 
hun var 8 år, og her boede de indtil Su-
san var 14 år gammel, hvorefter familien 
flyttede til Fyn.

Fra kontorjob på skibsværft 
til selvstændig i lingeributik
Da skolegangen var afsluttet fik Susan 
læreplads på kontoret på Assens Skibs-
værft, det var en meget god læreplads. 
Efterfølgende tog hun en merkonom-
eksamen i markedsføring og regnskab.
Susan fortæller, at det på daværende 
tidspunkt ikke var let at få et arbejde 
efter endt læretid, da man blev vraget 
pga. manglende erfaring, som jo ikke 
var let at opnå, når man ikke kunne få 
et job. Derfor valgte hun at tage sagen 
i egen hånd, for hvis man ikke kunne 
blive lønmodtager, så måtte man jo blive 
selvstændig.

Springer ud som iværksætter
Da byen manglede en lingeributik fandt 
den dengang 22-årige Susan, at det 
måtte være i denne branche hun skulle 
prøve lykken som selvstændig. Hun gik 
i gang med at søge om iværksættery-
delse, og hun gik til flere banker for at 
søge om en kassekredit. Dette skulle 
dog vise sig ikke at være så let, når man 
var en ung og nyudannet pige. Heldigvis 
sagde et pengeinstitut alligevel ”Ja” til 
at yde kassekreditten, selvom om direk-
tøren sagde: ”Jeg tror ikke på dig, men 
vælger alligevel at hjælpe”. 
Derfor kunne Susan i 1992 åbne en lin-
geributik i lokaler på 40 m2, og hun for-
tæller, at hun mødte stor hjælp og med-
gørlighed fra de forskellige leverandører 
og samarbejdspartnere. De første år var 
hårde, men omsætningen steg støt, og 
snart kunne hun klare sig uden kassekre-
dit, og bankdirektøren udtalte senere: 
”At han måtte tage hatten af for Susan”.

Tiden gik og kundekredsen voksede, så 
derfor blev pladsen for trang, og i 1999 
flyttede butikken til de nuværende lo-
kaler, og her er der 140 m2 at råde over.
I mellemtiden havde hun i 1996 fået 
datteren Nanna, og Susan fortæller, at 
da hun skulle på barselsorlov, kunne 
dette kun lade sig gøre i tre måneder. 
Da hun fandt ud af, at det ikke var let at 
være selvstændig og samtidig skulle på 
barselsorlov. Det var også derfor, at hun 
en af de første gange, hvor hun deltog 
i VIRKSOMME kvinders Christiansborg-
møde gik på talerstolen for at tale om 
vigtigheden af en god barselsfond for 
selvstændige kvinder.
  
Gør indkøb til en god oplevelse
Susan gør meget for at gøre indkøbsop-
levelsen i butikken spændende og inte-
ressant. Hun fortæller, at hun arrangerer 
modeshows to gange om året, og der er 
altid stor tilslutning til disse. Til jul arran-

gerer hun mo-
deshow for mænd, 
hvor man starter med f.eks. øl-, vin- eller 
romsmagning, og bagefter er der show, 
hvor mændene kan få gode ideer til ju-
legaver til konen eller kæresten, og der 
bliver altid solgt godt ved disse arran-
gementer. VIRKSOMME kvinder på Fyn 
har også været til modeshow hos Susan.
Elever har der indtil videre været 4 af i 
Silkestrømpen, og Susan sætter en ære i, 
at eleverne får en god uddannelse, hvor 
de selv får lov at tage ansvar. 
4 gange om året deltager Susan i fag-
lige messer indenfor lingeri rundt om i 
landet, samt i arrangementer hos Dansk 
Tekstil Union, hvor hun bl.a. kan få infor-
mationer omkring løn- og ansættelses-
forhold osv.
Susan har en meget stor familie- og 
vennekreds, der især har været en god 
støtte for hende, da hun desværre mi-
stede sin ægtefælle i 2007. 
Susan bruger også sin tid på Junior 
Chamber, der nu er blevet til Senior 
Chamber og i forskellige lingerigrupper, 
hvor hun er med i bestyrelsen for Din 
Lingeriexpert. Desuden deltager hun 
gerne i arrangementer hos VIRKSOMME 
kvinder, bl.a. landsgeneralforsamlingen, 
tur til Polen, virksomhedsbesøg, Christi-
ansborgmøde, alt efter hvor meget tiden 
tillader det. Susan har været medlem i 
vores forening i 7 år.

Fritiden tilbringes gerne sammen med 
datteren, svigersønnen samt barnebar-
net, og det lyser ud af Susan, hvor me-
get hun nyder at være sammen med 
familien samt venner. Hun holder også 
meget af at gå til dans samt til Zumba. 
Thailand, Tyrkiet og Berlin er nogle af de 
steder Susan fortæller hun har besøgt de 
seneste år, og ferien står her på afslap-
ning, men der bliver alligevel søgt inspi-
ration til Silkestrømpen i lingeributikker i 
fjerne lande, da hun næsten må ind i alle 
lingeri-butikker, hun kommer forbi, siger 
hun med et smil i øjet.

Vi siger i redaktionen tak for et par hyg-
gelige timer, og for efterfølgende god 
betjening da vi selvfølgelig lige skulle 
se, røre og købe lidt af det skønne vare-
udvalg, inden vi drog videre på vores tur 
på jagt efter VIRKSOMME kvinder med 
gode historier.

Lone Hans
Redaktionen 
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VIRKSOMME kvinder er både en virksom 
og vigtig forening, som Pension for Selv-
stændige igennem mange år har haft 
et godt og tillidsfuldt samarbejde med. 
Foreningen fyldte 50 år i november – og 
vi ønsker stort tillykke fra Pension for 
Selvstændige.
Når man går ind på www.virksomme-
kvinder.dk og læser om strategi, mis-
sion, vision og værdier bliver man jo 
bekræftet i, at ideerne bag foreningen 
og tankerne for fremtiden fortsat har et 
godt afsæt.

Et - ofte - overset aspekt
Der er imidlertid ét ekstra element, som 
også har betydning – men som mange 
glemmer eller ikke forholder sig til. Det 
kan virke indviklet, meget langsigtet og 
er svært at få et konkret resultat ud af her 
og nu; nemlig de forsikringer man håber, 
man aldrig får brug for og den pension, 
man først skal leve af om mange år.
De selvstændige har i forvejen også 
travlt med at passe deres forretning og 
al den administration i forhold til det of-
fentlige, der følger med.

Derfor har VIRKSOMME kvinder 
også en opgave
VIRKSOMME kvinder har jo i princip-
pet sin egen pensionsordning. Pension 
for Selvstændige er jeres ordning – via 
medlemskabet af Håndværksrådet lyk-
kedes det for år tilbage at få etableret 
en ordning, der er skræddersyet til de 
selvstændiges behov - den er enkel og 
gennemskuelig.
Opgaven for VIRKSOMME kvinder er der-
for – fortsat – at sikre, at medlemmerne 
også bliver opmærksomme på, at der 
er et økonomisk liv efter arbejdslivet, 
der skal sikres bedst muligt og med 
rettidig omhu.  Salg af virksomhed og 
et godt generationsskifte kan være en 
del af løsningen, men ofte er det ikke 
tilstrækkeligt til at sikre, at man kan få en 
vis økonomisk tryghed i resten af livet.
Det er derfor, at det pensionskoncept, 
som VIRKSOMME kvinder har været med 
til at udvikle, har vundet så stort ind-
pas. Og det er en medvirkende årsag 
til, at der hos Pension for Selvstændige 
i dag er 25.000 medlemmer, der med 
en samlet formue på næsten 9 mia. kr. 

køber ind sammen. Og både medlems-
skare og formue vokser lige nu hurtigere 
end nogensinde før. Vi kan allerede nu 
konstatere, at 2013 bliver det bedste år 
nogen sinde – målt på antal nye med-
lemmer og nye indbetalinger.

Pension for Selvstændige ønsker VIRKS-
KOMME kvinder et hjerteligt tillykke 
med 50-års-jubilæet og håber, at 2013 
og årene fremover bliver fremgangsrige 
på alle fronter. Det vil vi gerne hjælpe 
med til.
www.pfs.dk - info@pfs.dk 

Der er en mission, der er vigtig 
både for folk under og over 50

Lars Kvistskov Larsen, 
Direktør
Pension for Selvstændige

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.
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Landsformænd
1963 – 1969 Ella Larsen, København
  
Udover landsformanden Ella Larsen, København bestod den første bestyrelse af: 
Ellen Andersen, Fyn; Asta Frederiksen, Grenå; Sonja Fischer, København; Aase Boas Pedersen, København; Else Christoffersen, 
Greve og Birgit Broch, Horsens. 
Suppleanter: Solvejg Nielsen, Roskilde og Inger Mogensen, Horsens. 
Revisorer: Karen Becker og Hilda Lindquist begge fra København

1969 – 1973: Anita Fentz, Fyn
1973 – 1980: Ellen Claus Hansen, København
1980 – 1984: Dora Rossen, Kolding
1984 – 1992: Lotte Andersen, København
1992 – 1998: Marion Pedersen, København
1998 – 2006: Vibeke Broman, København
2006 -  Ann Harkjær Frederiksen, Fyn

Landsnæstformænd
1968 – 1969 Anita Fentz, Fyn
1969 – 1973 Agnethe Roloff, København
1973 – 1979 Anita Fentz, Fyn
1979 – 1980 Dora Rossen, Kolding
1980 – 1984 Lotte Andersen, København
1984 – 1987 Betty Mikkelsen, Herning
1987 – 1989 Maria Jensen, Århus
1989 – 1992 Marion Pedersen, København
1992 – 1995 Gudrun Christensen, Sønderjylland
1995 – 1998 Vibeke Broman, København
1998 - 1999 Elsebeth Dige, Horsens        
1999 – 2001 Vivi Neergaard, Nordsjælland
2001 – 2003 Ingelise Sørensen, Viborg
2003 – 2005 Ingen næstformand
2005 – 2006 Ann Harkjær Frederiksen, Fyn
2006 - 2013 Bente Svendsen, København
2013 - Hanne Lund, Vejle 

Landskasserere
1963 – 1973 Sonja Fischer, København
1973 – 1978 Grethe Borrild, Roskilde
1978 - 1995 Esther Hansen, København
1995 - 2008 Lone Laursen, Søhøjlandet
2008 -  Dorthe Mehlbye, Fyn

Redaktører af medlemsbladet, 
valgt på Hovedbestyrelsesmøde
(Medlemsbladet var en duplikeret skrivelse ind til 1969)
1964 – 1970 Else Østby, København
1970 – 1973 Ellen Frankfurt, Aarhus
1973 – 1978 Aase Eggebrecht, Fyn
1978 – 1980 Ellen Claus Hansen, København
1980 – 1988 Connie Sørensen, Vestsjælland
1988 – 1997 Vibeke Broman, København
1997 – 2001 Ragnhild Jørgensen, København
2001 – 2004 Vivi Jørgensen, København
2004 -  Birgitte Viereck, Sønderjylland 

Udarbejdet af
Lone Laursen og Vibeke Broman

Valgt på landsgeneralforsamlingerne siden 1963

Vi takker for sponsorstøtten 
i forbindelse med

VIRKSOMME kvinders 50 års jubilæumsfest

Anton Mikkelsen Holding ApS, Erslev, Mors
JK Serigrafi Brande ApS

Haandværker- og Industriforeningen, Ringe
Malerfirma Benny Kessler´s Eftf., København

Gravørlauget i Danmark J.J.G
Bygge- og Murerfirma Svend Aage Pedersen, Hanstholm

Sønderjydsk Kål ApS, Haderslev
Svend Frederiksen Maskinfabrik A/S, Ringe

DS Håndværk og Industri
SAC Center Syd/Øst ApS, Skodborg

Malle Skov og Have, Haderslev
Dansk Smedejern A/S, Brøndby

CAD Tåstrup,
GP Metal A/S, Glostrup

Revisionsfirmaet Hanne og Erling Lund ApS, Give
Varelotteriet

Københavns Automekaniker Laug
VIRKSOMME kvinder – Afdeling Sydsjælland 

PFS - Pension for Selvstændige
DS Håndværk og Industri - Afdeling Fyns Stift

Møllegaard VVS ApS
Tømrerfirma Bjørn Svendsen A/S, København

Vognmand Knud Sørensen Brande ApS
Meincke´s Total-Service A/S, København
Husum Special Optik ApS, København
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VIRKSOMME kvinders 50 års jubilæum på Hotel Koldingfjord

Et flot jubilæum i smukke omgivelser
Jubilæumsreception
lørdag denn 9. november 2013 
VIRKSOMME kvinder fra hele landet og 
deres ægtefæller/ledsagere samt invi-
terede gæster fra bl.a. Håndværksrådet 
mødte talstærkt op til en god optakt på 
dagens arrangement.  

Landsformand Ann Frederiksen bød vel-
kommen og overlod herefter til Koldings 
Borgmester Jørn Pedersen (V) at åbne 
Jubilæet. Han fortalte om aktiviteterne 
i byen samt viste en helt ny lille kort-
film om byen og erhvervslivet. Byen har 
mange uddannelsesinstitutioner og er 
især kendt for designskolen.
 

Derefter tog museumsleder Merete Ip-
sen fra Kvindemuseet i Århus over og 
fortalte kort om museets tilblivelse og 
fortsatte med at fortælle om kvindernes 
liv fra 1963 til 2013. Hun havde udvalgt 
nogle fortællinger om enkeltpersoners 
familieliv set fra kvindernes synsvinkel. 
Der var mange ting, vi hver især kunne 
genkende gennem de sidste 50 år, men 
måske ikke havde tænkt på i mange 
år. Påklædningen, den skiftende fami-
liestruktur og ikke mindst kvindefrigø-
relsen, der fik et skub i 1960’erne med 
p-pillerne og den frie abort, så kvin-
derne i Danmark selv fik lov til at kunne 
bestemme over deres liv. 

Bagefter bød foreningen på kaffe/te og 
flot fødselsdags-lagkage med forenin-
gens navn på. Vi strømmede alle til og 
lagkagerne fik hurtigt ben at gå på, så 
der blev sat pæretærter frem som sup-
plement. Snakken gik lystigt rundt om-
kring ved de små borde, både mellem de 
VIRKSOMME kvinder og mellem deres 
mænd - det var tydeligt, at mange al-
lerede kendte hinanden fra foreningens 
arrangementer gennem årene. 

Jette Larsen, formand Nordjylland 
Susan Baerens, 

suppleant København og Omegn
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Pause med aktivitet efter eget valg
Da receptionen sluttede, blev der mulig-
hed for at udforske området ved Kolding 
Fjord på egen hånd. Naturen, vand og 
skov i det kuperede terræn er meget 
smukt. Efter en tur i den friske blæst 
kunne man gå på opdagelse i de fine 
gamle bygninger, der blev opført som 
julemærkehjem til de tuberkuloseramte 
børn og blev taget i brug 1911. Der var 
mulighed for at prøve fitness og pool, 
hygge i cafeen og at gå til sit værelse 
enten i hovedbygningen eller i sidebyg-
ningerne. Der kunne vi slappe af, inden 
vi alle iførte os vores stiveste puds for at 
mødes til en fest, vi alle var spændt på 
at være med til. 

Jubilæumsfest
88 VIRKSOMME kvinder med deres led-
sagere og gæster - i alt 154 festklædte 
deltagere mødtes i hotellets bibliotek til 
et glas champagne inden festudvalget 
– Gerda Sloth, Susan Meincke og Bente 
Svendsen - bød velkommen, og vi gik 
ned til de ventende tjenere og de 14 fint 
dækkede borde. 

Orkestret spillede noget af tiden, mens vi 
spiste og vi fik sunget vores ”egen” VIRK-
SOMME kvinde-sang og en ny munter 
jubilæumssang om alle de opgaver, der 
skal klares i vore virksomheder. 

Da vi havde indtaget den dejlige forret, 
blev der holdt rigtig gode og tankevæk-
kende taler af de 3 tidligere landsfor-

mænd: Lotte Andersen, Marion Peder-
sen og Vibeke Broman. De fortalte hver 
især om, hvad der var sket i deres for-
mandsperioder – og det er ikke så lidt! 

Tjenerne fortsatte med at skænke vin 
og isvand til os alle – og pludselig var 
der endnu flere og meget anderledes 
tjenere! Det viste sig at være gruppen 
Cafe Kølbert, der underholdt med sjove 
og skøre indfald. Fru formand-inde Ann 
fik særlig omtale og især to af deltagerne 
blev udsat for ekstra omsorg. Finn, der 
endte med at blive tapet fast til stolen, 
for ikke at blive bortført og Benita, der 
blev ombejlet af to tjenere med en kon-
kurrence på sang og blomster/ potte-
planter, der blev større og højere! 
Ind i mellem fik vi flere gange serveret 
den lækre hovedret og god vin - der var 
ingen smalle steder. 

Før desserten holdt landsformand Ann 
tale om, hvad der er sket i hendes for-
mandstid og hvad der rører sig nu. Der-
efter holdt Håndværksrådets formand 
Niels Techen en fin tale om starten på 
VIRKSOMME kvinder gennem Hånd-
værksrådet og det mangeårige samar-
bejdet mellem de to foreninger. 

Efter den friske dessert fortalte lands-
næstformand Hanne et eventyr om 
VIRKSOMME kvinder og ikke mindst, 
hvad fremtiden byder på af udfordringer 
fra det offentlige, det var en humoristisk 
vinkel på bøvlet og vore ønsker. 

Kaffen, små chokolader og likør/cognac 
blev indtaget ved bordene, alt medens 
afdelingernes formænd gennem tiderne 
blev kaldt op og hyldet. 

Derefter spillede det lille orkester op til 
dans med hits og sjælere gennem tiden.
Natmaden lidt over midnat var saltsnit-
ter, og snakken fortsatte mellem del-
tagerne indtil festen officielt sluttede. 
Dem der havde lyst kunne fortsætte i 
hyggelige lokaler på hotellet.

Morgenmad/brunch søndag den 10. 
november – Farvel og 1.000 tak
Efter en god nats søvn dukkede delta-
gerne efterhånden op til morgenbuf-
feen, der ikke manglede noget – der var 
alt fra sild, pålæg, ost, godt brød, diverse 
æggeretter, græsk yoghurt til øllebrød 
med flødeskum! Snakken fortsatte ved 
bordene, indtil vi skulle sige farvel til 
hinanden efter et fantastisk jubilæum-
sarrangement. 1.000 tak til festudvalget 
for valg af stedet og det store forarbejde.

Personligt var det første gang, manden 
og jeg deltog sammen med så mange 
VIRKSOMME kvinder og ledsagere. Det 
har været en rigtig god oplevelse at 
mødes med andre fra hele landet. Ste-
det og området indbød til at vi gjorde 
oplevelsen lidt længere ved at besøge 
Trapholt på vejen hjem.

Susan Baerens, 
suppleant København og Omegn
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Sådan lød det fra Ellen Andersen, da vi 
besøgte hende  og Niels Ove (kalder sig 
kun Ove) i deres dejlige hus i Fåborg. 

Her nyder de sammen deres otium ef-
ter mange år som selvstændige. Ellen 
passede kontoret og Ove snedkererede 
på livet løs, det var dengang, hvor kun-
derne satte pris på håndlavede gedigne 
egetræsmøbler!
Ellen og Ove Andersens historie er helt 
speciel. Ellen er ud af en søskendeflok på 
seks, og da Ellen var 3 år gammel døde 
hendes mor. Familien flyttede fra en stør-
re gård til en mindre gård efter moderens 
død, og hendes far kunne på den måde 
holde hele den store børneflok samlet.  
Det var en lykke for både Ellen og Ove, 
at familien flyttede for på den måde blev 
Ellen og Ove naboer. Ove blev legekam-
merat til  Ellens bror, så man kan roligt 
sige, at de har kendt hinanden altid, har 
leget sammen som børn og det første 
kys fik Ellen selvfølgelig også af Ove. 
Det kunne kun gå en vej, og de blev 
selvfølgelig forlovet og den 19. maj 1951 
blev de gift.
 
Ellen skulle have en uddannelse og blev 
som 14 årig sendt i lære som frisør på 
Flakhaven, Bryggergården i Odense. El-

len fik som udlært plads i Nørre Søby hos 
en damefrisørsalon  og på et tidspunkt 
overtog hun salonen, men solgte den, 
da de blev gift. 
Under krigen var transportmidlet en 
cykel og Ellen boede i Dyrup i en lejlig-
hed til 40,- kr. om måneden – ja, det var 
andre tider.  

Ove der er lidt ældre arbejdede på et 
tidspunkt som slotsbetjent på Christi-
ansborg. Han blev udlært som snedker, 
dette også i Odense, og arbejdede en 
del år som snedkersvend. I 1961 startede 
Ove egen virksomhed som kom til at 
hedde N.O. Andersen Dømmestrup A/S.
Nu begynder Ellen og Oves historie at 
ligne mange af os andres, nemlig den 
at Ellen holder op med sit arbejde som 
frisør og bliver ”ansat” på kontoret hos 
Ove. Ellen laver alt forefaldende arbej-
de på kontoret, og dengang var der jo 
bare en skrivemaskine, så hvis der blev 

lavet fejl, var det 
ikke sådan at rette 
som på EDB’en i 
dag. På grund af 
arbejdspresset, 
med blandt andet 
de 30 ansatte incl. 
lærlinge, blev de 
enige om at an-
sætte mere kon-
torhjælp.
Og hvad var det, 
der var ”Sviger-
mors skyld”
Kort efter at El-
len er startet på 
kontoret, læser 

hendes svigermor i avisen, at ”Dansk 
Håndværks Kvinder” holder stiftende ge-
neralforsamling på Hotel Nyborg Strand 
den 11. november 1963. En forening for 
”Håndværker-koner”, der skal lære noget 
om regnskab m.m.

Svigermor mener, at Ellen skal tage 
til Nyborg – og det gør hun. Da hun 
var den eneste fra Fyn, - ja, så blev 
hun selvfølgelig valgt ind i hovedbe-
styrelsen og blev bestyrelsesmedlem 
og på et senere tidspunkt kursusleder.  
I 1966 bliver det besluttet, at der skal 
være en Fynsk lokal afdeling, og Ellen 
kommer også i denne bestyrelse. Det 
var hårdt at komme i gang, der skete 
ikke rigtig noget. Et kursus for sadelma-
gere er starten på, at nu sker der noget, 
for der mødte 50 kvinder op til kurset. 
Og Ja, det er mange år siden, det var 
den gang Ellens telefonnummer var 
(09 90)60
 

Ellen og Ove solgte virksomheden i 1989, 
da deres børn ikke var interesserede i at 
overtage den. Deres datter, der er syge-
plejerske, bor med familien i Gentofte. 
Sønnen, er læge og bor med familien 
i Odense. Ellen og Ove nyder at være 
sammen med deres børn, svigerbørn og 
seks børnebørn.
Det var en dejlig oplevelse at besøge El-
len og Ove, der stadig er aktive og passer 
det store hus og den dejlige have.
Tak til jer begge fra redaktionen.

Redaktøren

”Det var svigermors skyld...”

Arkivfoto
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v/ Wenche Fløe
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MALLE
Skov & Have

Plæneklippere • Motorsave • Fræsere  
 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

Regionsmøde med foredrag af  Henrik Qvortrup

Har selvstændige indflydelse på dansk politik - også via vores arbejde i VIRKSOMME kvinder?

Henrik Qvortrup er klar med et inspirerende og underholdende foredrag  

Onsdag den 2. april 2014 - Hotel Hedegården, Vejle

Han behøver næppe nærmere præsentation, da han er kendt både som spindoktor, politisk kommentator for TV2 
og tidligere chefredaktør på ugebladet Se og Hør.

Henrik Qvortrup vil fortælle om overgangen fra spindoktor til sladderkonge og vejen tilbage igen til dansk politik. 
Derudover vil han give sit bud på, hvem der bestemmer i dansk politik – er det spindoktorerne, 

vælgerne, journalisterne eller er det politikerne?

Han kan også give os et bud på, hvordan vi kommer igennem med de budskaber, 
vi ønsker at videregive til politikerne fra VIRKSOMME kvinder.

Vær med hvor det sker 
Tilmeld både din ægtefælle/ledsager og dig selv  - gør det hellere i dag end i morgen 

til Hanne Lund på mail lundegeskov@gmail.dk

På regionens vegne
Hanne Lund

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

Betalingen sker på aftenen – og prisen bliver oplyst senere, men vil være overkommelig!

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

	   	  

	  

	  

	  

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	  
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Fyn
Sommertur
Den 21. august 2013 var det igen tid til Sommertur for de fynske 
VIRKSOMME kvinder.
Dette års arrangement startede med virksomhedsbesøg på 
Ollerup Gymnastikhøjskole hvor forstander Uffe Strandby tog 
imod os. Han viste os rundt på skolen og fortalte undervejs, 
om den spændende virksomhed stedet er. Hvordan skolen har 
udviklet sig i tidens løb, og hvordan de til stadighed har nye 
projekter i støbeskeen. Hvordan de via fondsmidler har fået en 
masse spændende kunst, som passer til stedet. Hvordan de via 
fondsmidler, tillige med deres egne midler har udvidet stedet.  
Lige p.t. er de i gang med en større ombygning af den ældste 
hal på stedet til en ny indendørs arena.

De kan huse 250 elever ad gangen. Året er opdelt i 2 sektioner, 
hvor der i første halvår normalt er fyldt op med højskoleelever, 
der ønsker et ophold på 6 måneder. I sidste halvår er der også 
højskoleelever, blot ikke så mange og, så er der en del kortere 
kurser af mange forskellige slags.
Uffe Strandby er en fantastisk fortæller, og han lever og ånder 
for skolen.  Havde det været muligt at spole tiden tilbage, så 
vi igen var 20 år, havde han garanteret fået 23 nye elever efter 
denne dag.
Vi sluttede af med kaffe og kage i spisesalen, hvor der så var 
tid til at stille de sidste spørgsmål.

Derefter kørte vi på Nakkebølle Gods, hvor undertegnede sam-
men med min mand Mads, driver landbrug.
Jeg fortalte lidt om historien på stedet, der går tilbage til år 1559, 
og hvordan vi siden overtagelsen i 1998 har renoveret stedet.  
Senest med indvendig istandsættelse af hovedbygningen efter 
en stor vandskade i 2010.

Herefter blev pigerne udfordret med en gang lerdueskydning. 
Erene, som også er VIRKSOM kvinde og undertegnede, er ivrige 
jægere, så vi underviste i håndtering af geværet, inden man fik 
lov at skyde efter lerduerne.
Det var vist grænseoverskridende for nogen, så det var ikke alle, 
der havde lyst til at prøve.
Dagen sluttede i vores jagtstue, hvor vi spiste en lækker italiensk 
menu med tilhørende vine.
Anne Stevnhoved

Herning og Omegn
Sdr. Omme Statsfængsel
Onsdag den 11. september var vi på besøg i Sdr. Omme Stats-
fængsel.
Det er et åbent fængsel med plads til ca. 200 indsatte, der består 
af mange mindre enheder med plads til ca. 20 i hver.
Vi blev budt velkommen af viceinspektør Anne Therkelsen og 
gik i samlet flok gennem fængselsområdet til fængslets kirke.
I kirken, som samtidig er cafe og samlingssted, var der dækket 
op til kaffe og hjemmebagt kage.
Anne Therkelsen fortalte om fængslet på en meget ærlig og 
inspirerende måde.
Fængslet har næsten alle slags forbrydere, lige fra fartsyndere 
til mordere.

Der sidder dog ikke rockere eller andre banderelaterede.
Der er en specialafdeling for folk, der har begået narkokrimina-
litet. De får ikke lov at omgås de andre indsatte.
Som indsat skal du arbejde i fængslet. Der er forskellige værk-
steder som tømrer, snedker eller murer. På området er der også 
landbrug.
Fængslet har et storkøkken, som også laver mad til andre 
fængsler i Jylland.
Der bliver gjort meget for at udsluse de indsatte til et ordentligt 
liv efter afsoningen. Blandt andet kommer de bedst egnede 
indsatte i praktik uden for fængslet.
Her kunne Anne se os, i vores virksomheder, som mulige prak-
tikpladser.
Derfor havde vi også fået lov til at besøge fængslet.
Efter Annes indlæg, var det en indsat, der fortalte om sit liv.
Jens havde begået økonomisk kriminalitet. Han fortalte, om 
hvordan kriminaliteten startede og om hvordan, det havde 
påvirket både hans og familiens liv efterfølgende.
Han har siddet i forskellige fængsler under afsoningen. De sidste 
2 år har han siddet i Sdr. Omme.
Den første tid i fængslet var han ”ansat” som kordegn i kirken. 
Han har også kørt bussen, der fragter de indsatte udenfor 
murerne.
Han er startet på en uddannelse i fængslet, som han forventer 
at gøre færdig, når han om kort tid skal løslades.
Jens fortalte på en meget åben og spændende måde. Vi kunne 
godt høre, at han havde været sælger i sit tidligere erhverv.
Efter 2,5 time i kirken var besøget slut. 
En rigtig god og ”fængslende” aften.
Wenche Fløe

Code og Care – mere care mindre mig... 
om virksomheders sociale ansvar
Den 9. oktober var vi på virksomhedsbesøg hos Creativ 
Company i Holstebro.
En unik virksomhed, som har fået flere anerkendelser og priser 
for deres gode arbejdsmiljø, deres helt særlige arbejdskultur, 
deres holdninger og værdier og ikke mindst for deres sociale 
engagement.
Deres mål er kort sagt at bygge ”Drømmefabrikken”, hvor alt 
er muligt. Hvor arbejdet er mere end et levebrød, og hvor 
ledestjernen ikke kun er - kroner og øre. (Uddrag fra www.
cchobby.dk)
Vi fik en rundvisning på virksomheden som designer, kreerer, 
fremstiller og sælger hobbyartikler.
Virksomheden er blandt andet blevet kåret til intet mindre end 
Europas bedste arbejdsplads. Den ene af Creativ Companys 
ejere, Peter Nørgård, viste os rundt og fortalte om den meget, 
meget spændende og unikke virksomhed. Virksomheden har 
altid taget et stort socialt ansvar. De har flere medarbejdere i 
arbejdsprøvning – medarbejdere som stort set var dømt til et 
liv ”på kanten” og som sandsynligvis aldrig ville have fået et 
normalt liv, hvis de ikke var blevet tilbudt en arbejdsprøvning 
i denne virksomhed - og senere fastansættelse. Peter Nørgård 
er af den opfattelse, at ALLE er gode til ét eller andet – det er 
virksomhedernes opgave at finde ud, hvad den enkelte med-
arbejder er god til og udnytte dennes arbejdskraft. Dette ska-
ber glade medarbejdere med et større selvværd, sorte tal på 
virksomhedernes bundlinie og ikke mindst på kommunernes 
bundlinie!
Han har sammen med andre virksomheder i Holstebro startet 
en organisation som hedder Code of Care – mere care, mindre 
mig. Læs mere om dette på www.codeofcare.dk

LOKALSTOF
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Hvis I – kære VIRKSOMME kvinder - skulle blive præsenteret 
for et tilbud om at høre et foredrag af Peter Nørgård – så tag 
imod!!!! 
Peter Nørgård ville være et MEGET oplagt emne til et foredrag 
for VIRKSOMME kvinder.
Inger Sørensen

København og Omegn
Netværksmøder
Vores Netværksgruppe for erhvervsaktive har afholdt to spæn-
dende møder om erhvervsmæssigt brug af de sociale medier, 
herunder Facebook og Linkedin. Susanne Fasting, der er chef 
for medlemskommunikation i 3F, gav os en grundig vejled-
ning i, hvordan vi bruger de sociale medier i B2B. Som altid på 
netværksmøderne fik vi god inspiration til vores virke i egne 
virksomheder.

Debatgruppe
Debatgruppen er startet op igen. Som noget nyt har vi haft Leif 
Gjerløv Jensen fra JCI som indlægsholder. Leif gav os input i, 
hvordan man holdt den røde tråd i en debat, samt hvordan vi 
bedre fik vores budskab igennem, både via kropsprog, stem-
meleje samt planlægning af indlæg.

Sommertur
Årets sommertur bød på et guidet besøg i Cisternerne i Søn-
dermarken på Frederiksberg, hvor der udstilles glaskunst. Ef-
terfølgende havde vi en dejlig sejltur i robåd i Frederiksberg 
Have. Dagen sluttede af med en dejlig middag med vores 
traditionelle lotteri. Festudvalget havde sørget for godt vejr.

Besøg hos GP Metal
Vi har med vore mænd også været på virksomhedsbesøg hos 
GP Metal. Vi var 26 deltagere på besøg hos Benita, her fik vi 
indblik i, at skrot/jern er mange ting. Jan og Benita fortalte om 
visionerne for deres virksomhed samt hvilke udfordringer, der 
ligger i at drive en virksomhed med store miljøkrav.

Bispebjerg krematorium og kirkegård
Efterårets vandretur med guide gik til Bispebjerg krematorium 
og kirkegård. En meget medlevende oplevelse, der satte døden 
i perspektiv. Også her oplevede en vi en engageret rundviser.
København Zoo efter lukketid
I oktober var vi på aftentur med familien i Københavns Zoo, 
en spændende aften med besøg efter lukketid, her fik vi ind-
blik i nogle af dyrenes aftenvaner. En fantastisk oplevelse at 
gå blandt dyrene og observere dem, når der er fred og ro. Vi 
havde en utrolig engageret rundviser, som bare brændte for 
at fortælle. Dejligt når vi får sådanne oplevelser. Specielt var 
det fantastisk at besøge elefanterne og girafferne og gå rundt 
i mørket og fornemme roen, der var faldet over dyrene. Det 
var også dejligt at erfare, at vores rundviser på forhånd havde 
sat sig ind i, hvem vi var.

Regionsmøde med Puk Elgaard
Regionsmødet i Roskilde med Puk Elgaard var inspirerende, 
livsbekræftende og bød på en overraskende rejse gennem 
hendes liv. Utroligt - hvad dette lille spinkle menneske har op-
levet og overlevet. Puks måde at gå til livet på med positivitet 
og nysgerrighed kan alle have glæde af at høre om. Der var 
mange gode tanker at tage med hjem og forsøge at bruge i 
sin egen hverdag. Vi var alle efter foredraget berørt og beriget.
 

København og Omegn takker for året der er gået, og ønsker 
jer og jeres familier en glædelig jul og et godt og lykkebrin-
gende nytår.
Annette Kjehr

Nordjylland
Blokhus
Vi startede den nye sæson med en udflugt til Blokhus, hvor vi 
så på sandskulpturer og glaskunst.

Ny næstformand på besøg
September måned bød vi vores nye næstformand Hanne Lund 
velkommen til regionsmøde i Aalborg, som også Nordvestjyl-
land deltog i. En virkelig god aften.

40 års jubilæum
23. oktober fejrede vi 40 års jubilæum. Datoen er den 11. no-
vember 1973, det blev fremskudt, da vi var en del, der skulle til 
Landsjubilæet i Kolding den 9.-10. november. 40 års jubilæet 
foregik på restaurant MEST med et flot fremmøde.

Noget af Danmarks bedste vand
12. november var vi på besøg hos Vejgaard Vandværk, der 
har noget af Danmarks bedste drikkevand og der var Mester 
inviteret med.

Nu står julen snart for døren, så når i læser dette, har vi afholdt 
julemødet
den 4. december.
Jette Larsen, formand

Sydvestjylland
West Coast Minigolf
Det er som sagt svært at spå om vejret, så vores første møde 
d. 15. august regnede væk. 
Turen skulle gå til West Coast Minigolf i Blåvand, der er ejet af 
vores medlem Christa Jacobsens søn Claus. Anlægget er bygget 
op af et amerikansk firma, og inspireret af naturen i USA. Der 
er bl.a. kuperet terræn med søer og vandfald, som er bygget 
op i granitsten.
Undertegnede har været heldig at spille på banen to gange - i 
solskin - og banen er helt sikkert et besøg værd.
Vi kørte videre til Blåvand by, hvor vi skulle spise på Restaurant 
Aqua Blue, men da der også er mange lækre butikker, måtte vi 
jo lige kigge på dem først.

Kirstines Madsen Borup – fra sygeplejerske til kunstner
Den 24. september mødtes vi hos Borup’s Kunst & Tøj i Esbjerg.
Indehaveren Kirstine Madsen Borup er uddannet sygeplejerske, 
men pga. sygdom, 
måtte hun stoppe 
med at arbejde. 
Hun har altid kun-
net lide at male, så 
det gjorde hun på 
de gode dage. Med 
tiden mødtes hun 
med andre kunst-
nere, f.eks. i Galleri 
46 i Holsted. Her har 
hun også udstillet 
en enkelt gang. 
Hun startede sit 
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eget galleri i 2000 og bibeholdt det, trods sygdom. 
Tidligere var hun også med i en kollektiv udstillingsbutik i Ribe 
– Artizan, hvor der var 20-25 forskellige udøvende kunstnere.
Kirstine udstiller sjældent, da det kræver en del ressourcer. 

I butikken i Torvegade, Esbjerg udstiller hun sine egne malerier. 
Der kan også købes keramik og glaskunst fra andre kunstner.

Det er en speciel oplevelse at træde ind i butikken, da der 
er sand på gulvet, og det føles som et blødt tæppe. Ud over 
kunsten sælger hun også Second Hand mærkevaretøj, så man 
kan komme derfra med en skøn selskabskjole og super høje 
stiletter, så det kun er frisuren, der skal ordnes.
Butikken er kun åben få timer om ugen, og hun forbeholder sig 
ret til at lukke de dage, hvor hun ikke er så frisk.
I mit univers er det skønt at opleve et menneske, som udfordrer 
en sygdom og kommer videre.
Aftenen sluttede i Restaurant Spisestuen med god mad og en 
hyggelig snak.
Anna Birthe Pedersen

Sønderjylland
Skipperhuset torsdag den 19. september
En flok VIRKSOMME kvinder og et par enkelte mænd mødte op
hos Revisionscentret Haderslev i Skipperhuset.
Vi blev modtaget af Annie, Flemming og Kim, der alle tre er 
indehavere af virksomheden.
Skipperhuset er en nybygget ejendom på havneområdet i Ha-
derslev, hvor flere forskellige virksomheder har til huse.
Revisionscentret har til huse på en del af 1. salen med skønne 
lyse lokaler, hvor flere af medarbejderne har kontor med en 
fantastisk udsigt ud over fjorden.
Flemming lagde ud med at fortælle om regnskabets nøgletal, 
hvor vigtigt det kan være at anvende blot nogle få nøgletal i sin 
virksomhed, for hurtigt at kunne se udviklingen og eventuelt 
ændringer i regnskabet. For således at kunne foretage eventu-
elle omlægninger eller omstruktureringer i tide.
Herefter fortalte Annie om Vækstfonden. 
Vækstfonden er en statslig fond, der finansierer SMV’er. Finan-
sieringen kan ske enten via et vækstlån, et ansvarligt lån eller 
som en kaution.
Vi måtte konstatere, at det ikke er en billig lånemulighed, idet 
renten typisk ligger 2-3 pct. højere end bankrenten og med et 
højt etableringsgebyr.

Kim sluttede aftenen af med at fortælle om virksomheders 
muligheder for offentlige tilskud.
Vi fik en hurtig rundtur i vækstguidens tilskudsmuligheder, der 
rummer alt fra tilskud til forskning i rumfart, grøn omstilling, 
teknologi m.m.
Det var en rigtig god aften, og jeg tror de fleste af os blev klo-
gere om både mulighederne i vækstfonden og vækstguidens 
tilskudsmuligheder.
En stor tak til Annie, Kim og Flemming for nogle gode indlæg.
Dorthe Holm-Nielsen

Kræftens bekæmpelse
Onsdag den 23. oktober var vi en lille flok VIRKSOMME kvinder, 
der mødtes ved Kræftens Bekæmpelse i Åbenrå. Her bød Nina 
Birch, som er leder, os velkommen, og vi fik en rundvisning i 
deres lokaler. En stor, virkelig flot lejlighed i gammel stil, der i 
tidernes morgen havde været Købmand Hansens Købmands-
gård. Herefter fortalte Nina om arbejdet, forskellige oplevelser 

og det frivillige arbejde, der bliver udført. 
Hos Kræftens Bekæmpelse kan man få råd og vejledning hvis 
man bliver ramt af kræft eller hvis man er pårørende. Man kan 
blive henvist til f.eks. samtalegruppe, hvis det er det, man har 
brug for. 
Det er et stort arbejde, de frivillige udfører. Det er lige fra at 
hjælpe familier, der er ramt af kræft med børnepasning, mad-
lavning, lektielæsning osv. 
Frivillige, der kommer hos Kræftens Bekæmpelse for at lave 
mad eller bage til klienter, der kommer til samtaler eller kurser.
Aftenen fløj af sted og vi tog derfra med fornyet viden om, hvad 
Kræftens Bekæmpelse står for. 
En virkelig interessant aften.  
Dorit Hansen

Vestsjælland
En aften i Susanne Duus’s tegn
Fortællingen om livet på det nord-
ligste sygehus i verden foregår på 
en mørk oktober aften i et stopfyldt 
lokale i Vestsjælland.
Sygehuset ligger i Niviarsiaq (dette 
betyder ”lille pige”), og her er solen 
væk i næsten 2 måneder om året.
I januar og februar måned er der 
totalt mørkt og de 500 personer, 
der bor i byen er omgivet af 1500 
hunde. 12.2. kommer solen så småt 
tilbage, og fra marts og ½ år frem er 
det lyst hele døgnet.
Der er jo i grunden ikke noget at sige til, at Grønland har den 
højeste selvmordsrate i Europa
Der hersker en helt anden kultur her, og selvom vi i grunden 
godt ved en masse om Grønland, grønlænderne og kulturen, 
vidste vi ikke, at der indtil 2002 var rationering på alkohol. 
Som Susanne Duus med egne ord fortalte, så drikker grønlæn-
derne sig i hegnet ved enhver given lejlighed - hellere alkohol 
end mad. Så fægter de lidt med knive og knytnæver, og så 
bliver der god brug for en sygeplejerske, og en der er ædru, 
som Susanne Duus, man kan nemlig ikke regne med, at den 
grønlandske sygeplejerske, der har vagt, at hun måske er ædru.
Og når de endelig drikker vand, er det smeltet sne.
Så man skal have en del på rygraden for at fungere som sund-
hedslærd i dette samfund, men Susanne Duus oplevede også, 
at alle hjalp til, når folk kom til skade, og som hun fortalte, man 
har som sygeplejerske i Grønland vide beføjelser.
Årsagen til at Susanne Duus overhovedet tog til Grønland var, 
at hun blev forelsket i en dansk skolelærer og tog med ham til 
Grønland.
Susanne Duus fik mulighed for at adoptere en nyfødt grøn-
landsk dreng, og ham bragte hun med sig til Danmark, og har 
efterfølgende haft ham med flere gange til Grønland for at 
besøge sin  biologiske mor.
Der sker også en del med udviklingen i Grønland. Bygderne 
forsvinder og flere steder, hvor man tidligere kunne køre med 
hundeslæde, kan det ikke mere lade sig gøre.
En rigtig spændende aften.
Alice Skjold Braae

Østjylland
Guidet travetur i Addit området
Den 20. august var Østjyllands kvinder på travetur i Addit 
området mellem Silkeborg og Horsens. Godt guidet af Nina 
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Landsformanden og Bente Svendsen 
måtte melde afbud og i stedet deltog 
Anette Laursen første gang til HIS for-
mandsmøde. Anette Laursen sidder i 
Uddannelsesudvalget i HVR. Tidligere 
blev der afholdt to formandsmøder om 
året, dette er nedsat til et.
VIRKSOMME kvinder bliver muligvis in-
viteret til at deltage i bestyrelsesmøder 
vedrørende f.eks. handlingsplan og ved-
tægter. 
Landsformanden og Hanne Lund delta-
ger til fællesudvalgsmøde i HVR. 
Her forventes det, at fællesudvalget sen-
der velkomstbrev til den nye erhvervs- 
og vækstminister. 

Landsformanden er blevet tilbudt at 
være med til et nyt projekt med det 
nystartede kvindenetværk REN i Nica-
ragua, Hanne Lund er også interesseret 
i at deltage. Projektet er dog ikke god-
kendt endnu. 

Lone Hans og redaktør Birgitte Viereck 
er villige til at hjælpe en ny redaktør  i 
en overgangsperiode med blandt andet 
kontakt til annoncører og korrekturlæs-
ning. 

Igen blev der afholdt ”Cafe-møder”, vi 
blev delt op i to grupper.
Nye ideer og ændringer fra og af lokal-
afdelinger blev drøftet. Blandt andet 
blev vore programmer diskuteret, og 
det er vigtigt, at standard oplysningerne 
nemt kan hentes på hjemmesiden – og 
at afdelingerne selv bestemmer, om de 
stadig skal trykke eller sende program-
merne ud via mail. 

På grund af redaktørens afgang til marts 
blev medlemsbladet diskuteret.

Intet nyt fra medlemsservice.

Forretningsorden for hovedbestyrelsen 
blev vist, og er lagt ind på hjemmesiden 
under informationshåndbogen afsnit 2.1 
Denne blev godkendt med de ændrin-
ger, der var. 

En forpligtigelse i afdelingerne er at 
sende mindst formanden eller en sted-
fortræder til HB møderne, det er altid 
mere givtigt at være til stede end at få et 
referat. Ved en evt. afstemning, har hver 
afdeling 1 stemme. 

Vi har nu endelig fundet en som kan 

hjælpe med vedligeholdelsen af vores 
hjemmeside. Den nye mand - Rasmus 
har løst de problemer, der var. Hjem-
mesiden er så vigtigt et redskab, at den 
SKAL virke. 

Hjemmesiden er blevet vist 1.365.687 
gange på 3 måneder – et setup, forenin-
gen har købt - 345 har klikket videre og 
besøgt hjemmesiden. 
Diverse valg / udpegninger. 
Valg til Landsledelsen: Dorthe Hansen 
blev valgt ind i bestyrelsen (tidligere 
suppleant). Bente Svendsen blev valgt 
som suppleant. 

Valg af ekstern revisor: Dorthe Mehlbye 
fik opbakning til fortsat at bruge 
Revisorfirmaet Erling Lund til revidering 
af regnskab. 

Råd, nævn/udpegninger var der intet nyt 
til, listen findes i informationshåndbogen. 

Østjylland står for landskonferencen i 
oktober 2014. 

Redaktøren

HB møde i september  

Vestergaard, så vi ”den krybende bøg” 
– et spændende fænomen, som satte 
gang i tanker om yderligere udflugter. 
Vi så ingen af skovens dyr, sikkert fordi 
snakken gik livligt, men vi blev opdateret 
om hinandens hverdag. Til slut aflagde vi 
besøg hos ”Det lille Røgeri Voervadsbro”, 
hvor vi spiste aftensmad.

IT – tema aften
Den 27. august havde vi tema aften og 
besøg af Gyss Hedegaard fra Horsens 
Kommunes IT-afdeling. Gyss fortalte om 
e-boks og digital postkasse. En lære-
rig aften hvor 12 VIRKSOMME kvinder 
deltog, og der kunne stilles spørgsmål 
til funktionen/oprettelsen af e-boks og 
digital postkasse.

Kunstmuseet Aros
Den 19. september 2013 havde vi en 
tur til Aros. Vi havde en yngre kvindelig 
guide til at fortælle om husets historie, 
der førte os fra bund til top i et moderne 
museum. Vi så et mesterværk af en ”lille” 
dreng på 11,5 m og en skostørrelse på 
200. Et fantastisk syn. Efter rundvisnin-
gen fik vi tid på egen hånd til at se de 
fine mesterværker. Vi sluttede med fælles 
kaffe – det var en berigende oplevelse.

”Oskars Bud og Flytteforretning”
Torsdag den 3. oktober var Østjylland på 
virksomhedsbesøg hos vores medlem 
Dorthe Madsen, som siden 80’erne har 
drevet et vogn- og flyttefirma ”Oskars 
Bud og Flytteforretning” i Silkeborg. Dor-
the fortalte om firmaets udvikling fra 

få biler til de 16 biler, de har nu. Begge 
Dorthes sønner har deres daglige gang i 
firmaet både som ansat og som medejer. 
Udover transportopgaverne driver de 
også et lagerhotel, hvor både private og 
virksomheder kan få opbevaret de ting, 
der ikke er plads til hjemme. Det var en 
utrolig spændende og hyggelig aften, 
hvilket Dorthe skal have en stor tak for.

2x 25 års jubilæum
I år har VIRKSOMME kvinder Østjylland 
2 medlemmer, der kan fejre 25 års jubi-
læum i VIRKSOMME kvinder.
Elsebeth Dige, som havde 25 års jubi-
læum d. 31/8 2013, samt Lone Laursen, 
der havde 25 års jubilæum d. 2/11 2013 
Hjertelig tillykke til Jer begge.
Sussi Rasmussen
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Læs mere på www.virksomme kvinder.
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 medlems- brev/
mail.

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

På landsplan
April/maj
Studietur til Hamborg

22. maj 2014
Landsgeneralforsamling
Fredericia

Regionsmøde - Jylland
2. april 2014
Foredrag v/Henrik Qvortrup

Fyn
14. januar 2014
Fra vugge til grav, Odense Sygehus

2. marts 2014
Lokal generalforsamling 

1. maj 2014
Virksomhedsbesøg på Champignonfa-
brikken Egehøj.

Herning og Omegn
14. januar 2014
Virksomhedsbesøg hos Witt Hvidevarer

5. februar 2014
Besøg hos Teko Center

6. marts 2014
Lokal generalforsamling

8. april 2014
Rundvisning i Brande Brille og smyk-
kecenter.

7. maj 2014
Besøg hos DK Company, Ikast

København og Omegn
9. januar 2014
Studiekreds v/Ragnhild Jørgensen, Fre-
dens Hus, Øster Allé 25, Kbh. Ø

15. januar 2014
Virksomhedsbesøg til Den Blå Planet, 
Amager Strand

23. januar 2014
Studiekreds (se 9/1-14).

26. januar 2014
Søndagstur

28. januar 2014
Debataften, Laugshuset

6. februar 2014
Studiekreds (se 9/1-14)

18. februar 2014
Debataften, Laugshuset

20. februar 2014
Studiekreds (se 9/1-14)

25. februar 2014
Medlemsmøde. Oplev hvad en nummer-
orolog kan tyde.

12. marts 2014
Virksomhedsbesøg hos Lauritz.com
 Herlev

18. marts 2014
Debataften, Laugshuset

25. marts 2014
Debataften, Laugshuset

8. april 2014
Lokal generalforsamling

3. juni 2014
Medlemsmøde (sommermøde).

Nordjylland
16. januar 2014
Biograftur, Nordkraft

6. februar 2014
Virksomhedsbesøg på Aalborg Choko-
ladefabrik
Marts 2014
Kulturaften

8. april 2014
Lokal generalforsamling

Nordvestjylland 
20. januar 2014
Virksomhedsbesøg på Hurup Apotek

17. februar 2014
Kulturaften teater/film

17. marts 2014
Hjerte-lunge redning/genoplivning v/
stationsleder Morten Olsen, Hanstholm 
Redningsstation

9. april 2014
Lokal generalforsamling

12. maj 2014
Virksomhedsbesøg på Skaldyrcenter, 
Nykøbing M

Nordsjælland
Februar 2014
Kvindesmedien, Christiania

13. marts 2014
Lokal generalforsamling
12. juni 2014
Sommermøde

Sydsjælland
6. januar 2014
Besøg af Håndværksrådet

4. februar 2014
Lokal generalforsamling

11. marts 2014
Skælskør julemærkehjem

Det sker i afdelingerne 
i 1. halvår 2014
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13. april 2014
Virksomhedsbesøg Kopenhagen Fur
Glostrup Pelsauktion

6. juni 2014
Sommermøde

Sydvestjylland
14. februar 2014
Den nye Falck Station, Restaurant Parken

Marts 2014
Vinsmagning Inger´s 
Ost & Vin
26. marts 2014
Lokal generalforsamling

Juni 2014
Sommerudflugt

Sønderjylland
14. januar 2014
Besøg i Helsehuset & Beauty, Kastrup 
v/Gram

3. februar 2014
Virksomhedsbesøg hos Bestseller, Ha-
derslev

24. februar 2014
Medlemsmøde hos Haderslev Slamsu-
gerservice, Haderslev

20. marts 2014
Lokal generalforsamling

7. maj 2014
Foredrag m/Ellen Kirk, Løjt – Hjælp til 
Selvhjælp

4. juni 2014
Sommerudflugt til Trapholt Museet

Vejle og Opland
5. februar 2014
Virksomhedsbesøg Danish Crown, Hor-
sens

11. marts 2014
Lokal generalforsamling

28. april 2014
De Kellerske Anstalter

Vestsjælland
Januar 2014
Fødselsdag

4. februar 2014
Virksomhedsbesøg – Military Equipment 
Denmark, Regstrup

13. marts 2014
Lokal generalforsamling

16. april 2014
Virksomhedsbesøg, Kalundborg Havn

Juni 2014
Sommertur
 
Østjylland
7. januar 2013
Temaaften: Søge medier
Januar 2014
Gæste foredragsholder

18. februar 2014
Temaaften: Brugen af virk.dk

19. marts 2014
Lokal generalforsamling

29. april 2014
Besøg på Århus Teater og Cafe Hack

27. maj 2014
Virksomhedsbesøg på Det Lille Røgeri
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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 

Golf -ændring
I blad 2 skrev jeg, 
at jeg havde givet 
bolden videre til 
Carin Uhde, og at vi 
skulle spille golf i 
Holstebro. Carin 
Uhde fra Herning 
afdelingen giver 
stadig bolden op
– golfmatchen skal dog 
foregå i Ikast i stedet for.

Sæt X i kalenderen NU

Datoen er nu vedtaget 
– og det bliver fredag 
den 23. maj 2014. 

Vi ser frem til en god tur 
på golfbanen i Ikast.

Redaktøren
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Orientering fra Lovudvalget
G-dage = Første, anden 
og tredje ledighedsdag
Dette er betegnelsen for en dagpenge-
godtgørelse, der udbetales af arbejds-
giveren for de første tre ledighedsdage, 
når den ansatte er medlem af en A-kasse 
på tidspunktet for fratrædelsen.
Både fuldtids- og deltidsforsikrede, har 
ret til betaling for G-dage.
Reglerne er utroligt omfattende og 
yderligere oplysninger kan fås hos A-
kasserne.

Forbedringer for selvstændige i per-
sonligt ejet virksomhed samt for med-
arbejdende ægtefæller med overført 
indkomst:
Med virkning fra 2015 kan udgifter til 
Sygedagpengeforsikringer
Arbejdsskade- og AES-forsikringer fra-
trækkes.
Desuden kommer der også en barsels-
udligningsordning for disse grupper fra 
2015.

Hermed er nogle af vore mangeårige 
mærkesager opnået i 2013.

Den rigtige arbejdsmarkedspension 
er virksomhedens ansvar!
Som arbejdsgiver skal man ikke blot 
være dygtig til sit fag. Man skal også 
være ”Cand. papir”.
Det vil sige have styr på alle ordninger, 
der vedrører driften af et firma, herunder 
personaleadministration, eller også skal 
man have ansat en person, der tænker i 
arbejdsgivers sted.

F.eks. har arbejdsmarkedspensioner væ-
ret årsag til mange efterbetalinger, fordi 
medarbejderen ikke har været i den rette 
pensionsordning, eller endnu værre, så 
har virksomheder været ude for at skulle 
udbetale erstatninger, f.eks. ved tab af 
arbejdsevne, hvor dette har været en del 
af forsikringen. Der kan være stor forskel 
på, hvilke ordninger, der er indbygget i 
de enkelte arbejdsmarkedspensioner.

Det er derfor vigtigt både ved ansæt-
telse af ny medarbejder og ved med-
arbejdere, der skifter ansættelsesvilkår, 
(f.eks. kan der være tale om at skifte 
overenskomst, efter at medarbejderen 
har efteruddannet sig) - at få helt styr 
på, at der bliver betalt – og til den rig-
tige ordning.

Er uheldet ude?
Arbejdsløshedsdagpenge kontra kontant-
hjælp.

Hvis uheldet er ude, og man som løn-
modtager mister sit arbejde, eller man 
som selvstændig må lukke virksomhe-
den, er det vigtigt at være medlem af 
en A-kasse.

Dette medlemskab giver et ”pusterum” 
på op til 2 år til at søge arbejde, eller 
tage beslutningen om at genstarte en 
virksomhed. For at kunne opnå dag-
penge skal man dog have været medlem 
mindst et år og have arbejdet mindst 52 
uger inden for de sidste 3 år. (Kun arbej-

de inden for den periode, hvor man har 
været medlem af en A-kasse tæller med).
Dagpengene udbetales uden hensyn 
til ægtefælles indtægt eller evt. formue 
størrelse og det er her, den store forskel 
er i forhold til alternativet for hjælp, kal-
det kontanthjælpen.

Denne udbetales kun, hvis man nærmest 
er ”blanket af”, det vil sige, at man ikke 
har en formue over kr. 10.000,- for enlige 
og kr. 20.000,- for ægtepar og ikke har 
en ægtefælle/partner, der kan forsørge 
en. Det kan derfor blive dyrt at spare A-
kasseforsikringen væk.

Velkommen til nye medlemmer  
Fyn
Helle Ilum
Højrupgård Put & Take
Højrupvej 45
5750 Ringe

Vejle og Opland
Mette Laursen
Nytorvs Bageri
Nytorv 1
7323 Give

Helle Johansen
P. Busk
Egelandvej 68
6040 Egtved

Herning og Omegn
Berit Weitemeyer Larsen
Malerfirmaet Jørgen Larsen
Revlingevej 2
7330 Brande

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

   Vibeke Broman
   VIRKSOMME kvinder
   Lovgivningsudvalget

Redaktionen vil gerne takke sponsorer, samarbejdspartnere 
og medlemmer for at have deltaget aktivt med annoncer og 
artikler til bladet i 2013.

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

På redaktionens vegne
Redaktør Birgitte Viereck 
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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:

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 år 
Helle Munk 17-12-13 50 år

Herning og Omegn
Inga Lauridsen 11-12-13 60 år
Carin Uhde 16-12-13 60 år

København og Omegn
Benita M. Sørensen 24-12-13 50 år

Lotte Andersen 20-01-14 70 år
Vivi Jørgensen 14-02-14 70 år

Nordsjælland
Lotte Schrøder 06-01-14 70 år

Vestsjælland  
Gerly Larsen 17-01-14 70 år
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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
  
 



- det siger sig selv

Husk, at hver dag tæller. Så kom i gang med pensionen 
og få indbetalt så meget du kan; inden årsskiftet.
Ring på telefon 33 93 86 00 og bestil et gratis pensions-
tjek eller besøg os på www.pfs.dk

TÆNKER DU
OGSÅ PÅ

PENSION?...

’’
’’
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