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Lederen           Ann H. Frederiksen

I januar måned var jeg til et foredrag ved chefjordemoder 
Anette Frederiksen på Odense Universitetshospital - OUH, ar-
rangeret af VIRKSOMME kvinders Fynske lokalafdeling.
Hun fortalte om at være leder, om uddannelse, tværfaglighed 
og samarbejde, forebyggelse, evalueringer og etik. Det ken-
der vi også til i små og mellemstore virksomheder og til trods 
for størrelsen af arbejdspladsen med 500-600 medarbejdere 
og en årlig omsætning på 250 millioner, kunne jeg sagtens 
drage paralleller. Denne del af store OUH formår alligevel at 
have et værdigrundlag med dybde, der rummer alle faggrup-
per. Respekt! 

Vækst i fagligheden
Ordentlighed i det vi gør og siger
Rum til udvikling og plads til begejstring

Jeg synes om, at der bliver lagt vægt på ordentlig kommuni-
kation og samarbejde medarbejderne imellem, og at der også 
skal være plads til begejstring. Ordentlighed og begejstring er 
vigtige værdier både i med- og modgang. 
I modgangstider er det endnu mere vigtigt at passe på hin-
anden og hjælpe hinanden, være ordentlige i det vi gør og 
siger, respektere og give hinanden plads og huske at begejstre 
hinanden.       
Det er vigtigt at støtte op om og eksempelvis huske at på-
skønne hinanden, give en tørn med og melde sig, hvis der 
mangler et par hænder. Det pudsige er jo, at jo mere du giver 
af dig selv, jo mere energi og begejstring kan du få dobbelt 
igen. Det er da en ”Win Win” situation – så spred budskabet.  

Fra tid til anden oplever vi, at der kan være få tilmeldinger til 
et arrangement.
Så er min pointe netop, at det er vigtigt at holde mødet både 
for kommunikationens og begejstringens skyld, så de positive 
ringe kan spredes. Der kan så let gå noget kommunikation og 
information tabt.  Det betyder så meget for os at have et godt 
netværk. Vi har mange flere kræfter og meget mere begej-
string og mulighed for at løfte større og bedre opgaver, når 
vi hjælper hinanden. 
Med disse tanker og værdier vil jeg glæde mig til at sige god-
dag til foråret med rum til begejstring, samarbejde og udvik-
ling i vores netværk VIRKSOMME kvinder.      

De bedste forårshilsner,
Ann

Landsformand

Plads til begejstring

Firmaevents - Udstillinger - Butiksåbning 
Baneevents - VIP Events - Jubilæum - Rejser

Merchandise - Og meget mere! www.bildrømme.dk - tlf. 28 26 64 88 - mail@bildroemme.dk
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Vi har ledige lodnumre

-SPIL MED på 
www.varelotteriet.dk

Danmarks mest gevinstsikre lotteri
Varelotteriet er et af Danmarks ældste lotterier. Faktisk har vi 
eksisteret siden 1887, og i de første ca. 100 år var gevinsterne 
varer. I dag hedder vi stadig Varelotteriet, men i dag udbetales de 
mange gevinster i gode danske kontanter. Den tid, hvor gevinsten 
blev udbetalt i købmandsvarer, er for længst forbi. 
Varelotteriets formål er at skaffe midler til lærlingeuddannelserne 
inden for håndværket samt til sociale, humanitære institutioner og 
organisationer som Høreforeningen, Københavns Retshjælp, 
Teknisk Museum, De samvirkende Blindeforeninger, Klostre og 
Hospitaler under Justitsministeriet og mange flere.

Vind millioner for
260 kr. hvert halve år

Alle gevinster ER fratrukket 15% gevinstafgift
Der udtrækkes gevinster hver måned.

Årlig pulje på

61 mill. kr.

Varelotteriet er trods navnet 
et rent pengelotteri
•	 	100%	dansk	lotteri

•	 	Alle	gevinster	udbetales	i	kontanter

•	 	Årlig	pulje	på	61	millioner	kr.		

•	 	Gevinster	op	til	2	millioner	kr.

•	 	Spillet	indeholder	kun	205.000	lodsedler

•	 	Der	er	gevinst	på	124.992	lodsedler	hvert	halve	år		

•	 	Milliongevinst	hver	måned	

•	 	Lotteriet	udbetaler	overskudsmidler	til	en	bred	

	 	vifte	af	gode	formål.

Spil med om over

30 mill. kr.Spil med om over

30 mill. kr.



Tænk jer, det er 10 år siden, jeg sagde ”JA” 
til at være redaktør for foreningens blad!

Hvorfor blev jeg redaktør?
Hvorfor jeg indvilgede i at overtage job-
bet, kan jeg ikke huske. Måske var det 
fordi Andreas og Rasmus var teenagere 
og kunne klare sig selv. Louise havde al-
lerede været flyttet hjemmefra nogle år. 
Jeg spurgte selvfølgelig også min kære 
mand - Jørn, hvad han syntes. Han mente 
nu, at det skulle være min egen beslutning. 
Måske vidste jeg inderst inde, at der skulle 
til at ske noget andet, der kunne udfylde 
min tid og gerne med noget, jeg kunne 
lære noget af. 

Som at gå til eksamen…..
Jeg har aldrig været god til at gå til eksa-
men, dog føler jeg, at jeg de sidste 10 år 
har været til eksamen 40 gange! Det har 
da heldigvis været på den gode måde, 
og I har altid været meget forstående, når 
der har været nogle fejl eller mangler. Jeg 
husker ikke (hukommelsen er jo ikke for 
god - det kan somme tider være en for-
del), der har været andet end småfejl, og 
hvis I kan huske nogen store, så skynd jer 
og glem dem!
Hver eneste gang, jeg har stået med det 
trykte blad i hånden, og det gælder alle 
40 gange, så har der været en lille som-
merfugl i maven, der baksede rundt. Den 
faldt først til ro, når jeg havde set bladet 
igennem, og det så ud, som det skulle. 

Faglige og forenings-informationer
Det har betydet meget for mig, at jeg 
sammen med de andre i redaktionen har 
kunnet formidle faglige og forenings- 
informationer videre til jer. Også upåagtet 
at jeg udmærket ved, at der er mange af 
jer, der kun skimter bladet, men jeg har 
også fået at vide, at der er nogle af jeres 
mænd, der læser bladet, og det er tanke-
vækkende. 

Valgt på Hovedbestyrelsesmøde
Redaktøren bliver valgt for en toårig pe-
riode på Hovedbestyrelsesmødet i foråret.  
Efter at være blevet valgt og sagt ”JA” til 
jobbet, fik jeg at vide, at alle i redaktionen 
ville gå af. Jeg tog til møde med den sid-
dende redaktion, der alle var fra Køben-
havn. Jeg blev instrueret i, hvordan det 

hele foregik. Min eneste erfaring var fra et 
idrætsblad, jeg havde stået for i nogle år.

Redaktionen siden 2004
En ny redaktion skulle der til. Jeg kom 
hjem, og den første jeg spurgte, var Lone 
Hans, og da hun er min gode veninde, så 
sagde hun ”JA”, og Lone har trofast hjul-
pet mig i alle årene. Der har været andre 
i redaktionen i en kortere eller længere 
periode. I flere år har redaktionen bestået 
af Lone og jeg, Annie Christensen deltog i 
starten i møderne. På et tidspunkt måtte 
hun desværre melde fra, vi kan dog sta-
dig rekvirere aktuelle artikler fra hendes 
firma. Lone Toft Axelsen deltager heller 
ikke i møderne, men har i en del år også 
bidraget med en del artikler.

Igennem de 10 år har jeg også fået en 
tæt kontakt til vore samarbejdspartnere, 
det drejer sig om annoncører og arbejds-
pladser, der skriver artikler. Det er et sam-
arbejde, jeg har sat stor pris på.

Fra DHK til VIRKSOMME kvinder
Både foreningen og bladet har gennem-
gået en stor forandring. I år 2007 ændrede 
foreningen navn fra DHK – Dansk Hånd-
værks Kvinder til VIRKSOMME kvinder, vi 
fik nyt logo og bladet fik et nyt design.
 
VIRKSOMME kvinder er overalt
I tiden der er gået, har vi fået faste indslag, 
så som næste halve års program, side 9 
pigen og Stafetten.
Det har været meget spændende at be-
søge alle jer VIRKSOMME kvinder – og få et 
indblik i netop jeres virksomhed – også det 
at kunne fortælle alle andre VIRKSOMME 
kvinder om netop det, I arbejder med. På 

den måde har vi også kunnet vise, at der 
er en stor MANGFOLDIGHED i medlem-
mernes forskellige virksomheder – at det 
ikke kun er for håndværksvirksomheder.

Utallige oplevelser
Der er et utal af kurser, konferencer, Chri-
stiansborgmøde, studieture……jeg kunne 
blive ved. Alle de oplevelser som jeg ikke 
har villet undvære. Som redaktør har jeg 
også deltaget i det meste og lært alle 
jer vidunderlige VIRKSOMME kvinder at 
kende.

Gerne fagligt
Jeg vil stadig være en stor del af VIRK-
SOMME kvinder, og deltage i så mange 
arrangementer som muligt. Jeg håber 
på en udvikling af VIRKSOMME kvinder 
– gerne mere fagligt, det er det, vi skal 
være stærke i.

Ny redaktør
Når I har læst Stafetten her, så er der en ny 
redaktør på posten – går jeg stærkt ud fra. 
Kirsten Juulsen stiller op (læs om Kirsten 
på side 8 og 9), og vælges på Hovedbesty-
relsesmødet den 28. februar 2014.
Vi, der sidder i redaktionen i dag, vil gerne 
hjælpe Kirsten i gang og ønsker hende 
alt godt i arbejdet med bladet for VIRK-
SOMME kvinder.

Velkommen og ”Tak til jer alle” 
Jeg håber også, at vore medlemmer og 
samarbejdspartnere vil tage godt imod 
den nye redaktør, og med det vil jeg gerne 
TAKKE JER ALLE for de 10 år, der er gået 
– og håber vi må mødes ved andre lej-
ligheder.
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Redaktøren takker af

Stafetten...  nr. 22

Kirsten Juulsen
Redaktøren
– den ny

giver stafetten
videre til...

Birgitte Viereck  
Redaktør
på falderebet 
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For 21. gang bød lokalafdelingen i Kø-
benhavn og Omegn os velkommen til 
det årlige Christiansborgmøde.
Et møde, som hvert år trækker mange 
deltagere fra alle lokalafdelinger til, og 
et møde, hvor intet er hverken for lille 
eller stort et emne til at komme til debat.
Mødet blev endnu engang styret på både 
venlig og retfærdig måde af dirigent Ane 
Buch, direktør for Håndværksrådet.

Bente Svendsen, formand for København 
og Omegn indledte mødet med et lille 
sammendrag af flere af de ting, der kæm-
pes for i VIRKSOMME kvinder – og som 
vi ønsker, har politikernes bevågenhed.
Hun startede indlægget med ros til re-
geringen for netop at have udarbejdet 
en finanslov, som blev betegnet som 
erhvervsvenlig.
Der er dog stadig mange ting, vi ønsker 
politikerne kigger nærmere på. Det er 
stadig problematisk at få betalinger ind 
for sine ydelser til tiden – og det gælder 
både når fakturaen er sendt til det offent-
lige og til private kreditorer. Det er derfor 
et ønske, at der laves bedre og strammere 
regler om inddrivelse af tilgodehavender, 
samt at det offentlige strammer op på 
betalings-procedurerne.
For at hjælpe på virksomhedernes øko-
nomi nævnte Bente også, at man havde 
et ønske om yderligere straks-afskrivning, 
reetablering af præmieordningen for lær-
linge samt at politikerne absolut må have 
øje for, at der foregår en unfair konkur-
rence med udenlandsk arbejdskraft.
Hun nævnte også det evigt tilbageven-
dende problem med for meget admini-
strativt bøvl, der i voldsom grad påvirker 
især de mindre virksomheder.
2013 blev også året, hvor vi så en øget 
digitalisering. Ingen tvivl om at det ifølge 
Bente er vejen frem og absolut nødven-
digt – men, der må også være et krav 
til, at tingene så virker. Hun kritiserede 
vores daværende skatteminister Holger 
K. Nielsen for ikke at være lydhør, for at 
se på de klager, der kom i forbindelse 
med virksomheder, der ikke umiddelbart 

kunne få tingene 
til at virke.
Sidst – men ikke 
mindst – efterly-
ste Bente Svend-
sen, at vore folke-
tingsmedlemmer 
burde have en vis 
form for erhvervs-
erfaring inden de 
kunne yde et or-
dentligt arbejde på Christiansborg.

Efter det glimrende indlæg fra Bente var 
det nu tid til korte indlæg fra hver især af 
de deltagende politikere.
Mike Legarth indledte runden og fortalte 
lidt om de netop overståede finanslovs-
forhandlinger. Han lagde meget vægt på, 
at sagen om ejendomsvurderingerne var 
vigtig ligesom fastfrysningen af grund-
skyld.
Torsten Schack Pedersen påpegede vig-
tigheden i at effektivisere den offent-
lige sektor og mente, at vi blot kunne 
se på vore nabolande og lære af deres 
erhvervspolitik, og derved kunne skabe 
velstand.
Joachim B. Olsen fortalte, at Liberal Al-
liance ikke var en del af den tiltrådte 
finanslov – de kunne ikke opnå noget til 
gengæld, og derfor var det ikke interes-
sant at indgå aftalen.
Han påpegede, at det var vigtigt med 
reformer, som får os til at arbejde mere, 
så vi bibeholder vores velstand – i øjeblik-
ket glider vi ned af listen over velstående 
lande, var hans påstand.
Ann Frederiksen, landsformand for VIRK-
SOMME kvinder, holdt herefter et indlæg, 
hvor hun især påpegede virkningen af 
et projekt, der benævnes Virksomheds-
forum, som hun blandt andre deltager i. 
Formålet hermed er at gøre opmærksom 
på de administrative byrder, som vi som 
virksomhedsejere belastes af. Virksom-
hedsforum har bragt oplysningerne vide-
re til politikerne og haft stor succes med 
at gøre dem bevidste om udfordringerne 
og gøre noget ved det.

Herefter blev ordet givet frit, og det var 
nu tid til at stille spørgsmål.
Karin Andersen ville gerne have politiker-
nes holdning til sagsbehandlingen hos 
SKAT. Hun har gennem flere år drevet 
et flyselskab, og nu er hun havnet i en 
situation, hvor SKAT tilbageholder beløb 
hos virksomheden, på trods af at beløbet 
endnu ikke er forfaldent. Også konkur-
rencehensynet blev taget op af denne 
virksomhed. I Danmark tager det 5½ år at 
blive flymekaniker, hvor det i Tyskland kan 
gøres på den halve tid, og da det er dyrt 
at have lærlinge, kan man forestille sig, 
at det bliver en mangelvare i fremtiden.

Telse Risløv ville gerne vide, hvorvidt 
der havde været en egentlig effekt af 
lovkravet om CVR numre på varebilerne, 
hvilket panelet dog ikke umiddelbart 
kunne svare på.

Også praktiske daglige problemer med 
at få debitorerne til at betale deres faktu-
raer blev løftet som et problem, ligesom 
Annette Laursen gerne ville have politi-
kernes holdning til situationen omkring 
lærlinge og lønnede praktikker.

Politikerne fik lejlighed til kort at besvare 
disse spørgsmål, og der var bred enighed 
om, at SKAT skal udøve en sober sagsbe-
handling, og Mike Legarth ville arbejde 
for, at praktiske tiltag skulle tages med i 
lovgivningen. Han anførte blandt andet, 
at det skal være en god forretning for 
både lærling og arbejdsgiver at indgå 
en aftale.
Joachim B. Olsen bad os endvidere hu-

Christiansborg

Ann Frederiksen Telse Risløv
Joachim B. Olsen Torben Schack Pedersen

Bente Svendsen Anette Laursen
Ane Buch

Karin Larsen
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ske på, at lærlingeproblematikken også 
er et spørgsmål om overenskomsterne 
arbejdsparterne imellem.
Efter pausen bemærkede Vibeke Chri-
stensen, at det ikke klæder politikerne at 
svine hinanden til offentlig – det med-
fører en politikerlede hos os. Herud-
over nævnte hun det mærkværdige i at 
langt de fleste debatter i en valgkamp, 
især handler om offentlige ansatte og 
ikke virksomheder. Det er nærliggende, 
synes hun, at spørge sig selv om politi-
kerne taler, der hvor stemmerne syntes 
at være?

Telse Risløv startede en debat om udfor-
dringen i at have unge mennesker ansat 
i virksomhederne. Hun blev suppleret af 
en elektriker, som mente at den største 
opgave med hensyn til de unge men-
nesker er, at arbejdsgiveren skal være 
med til at opdrage dem. Telse kunne 
her supplere med en historie om, hvor 
mange hensyn der skulle tages til en 
ung praktikant, de havde haft ansat i et 
projekt under jobcentret.

Joachim B. Olsen kunne give Vibeke 
Christensen ret i, at det er problema-
tisk, at politikerne ”Taler som vinden 
blæser”, og at de får flere stemmer, hvis 

de lover at bruge penge end hvis de vil 
spare dem.

Mike Legarth supplerede hermed ordet 
”Sødsuppesamfund” – et samfund, hvor 
vi mangler at anerkende folk, der skaber 
gode resultater. Han anførte også at 
”Journalistisk Folkeparti” giver et pro-
blem – journalisterne skaber debatterne 
og ingen gider beskæftige sig med de 
ting, der virkelig gælder.
Torsten Schack Pedersen hævder dog, 
at vi skal holde fast i, at børnene kla-
rer sig bedre uddannelsesmæssigt end 
tidligere. 
Bjørn Svendsen blandede sig også i de-
batten, dog med et noget mere positivt 
udsagn om lærlingene. Han har aldrig 
haft de store problemer med lærlinge på 
trods af, at han har haft mange gennem 
årerne. Han opfordrede os til at huske  
vigtigheden af, at påvirke beslutninger-
ne på den rigtige måde – i dette tilfælde 
gennem uddannelsesudvalget.

En sidste afsluttende runde blev det til, 
og her kunne Joachim B. Olsen give ros 
til VIRKSOMME kvinder for mange gode 
input og en god og konstruktiv debat.
Torsten Schack Pedersen ville tage ideer 
med fra aftenens debat til forhandlings-

lokalerne, blandt andet når der snart skal 
forhandles om en reform på erhvervsud-
dannelserne. Han sluttede med at minde 
os om, at vi skulle huske at velstanden 
skulle skabes, inden velfærden kunne 
fordeles.
Mike Legarth afsluttede med nogle fak-
tuelle problemstillinger, som han ville 
arbejde for.  Et nyt energiforlig er nært 
forestående, han ville arbejde mod 
grundskylden og har et ønske om at 
topskat og arveafgift forsvinder. Han 
sluttede med ordene – ”Det er vigtigt at 
påskønne en indsats, og det skal vores 
politik afspejle.”

Bente afrundede mødet og konklude-
rede, at vi kun kunne være optimistiske 
med de udsagn, vi denne aften havde 
hørt fra panelet.

Vi andre bevarer også optimismen og 
takker endnu en gang for et godt tilret-
telagt møde. Vi ved, det er en udfordring 
for lokalforeningen at skaffe deltagere til 
panelet, men vi er glade for det arbejde, 
I lægger i at arrangere mødet – for vi 
elsker at deltage!

Hanne Lund

Som medlem af Danmarks eneste a-kasse 
kun for selvstændige får du:

Økonomisk sikkerhed
Gratis inkassoservice
Netværk og samhandel
Gratis eksperthjælp
Kontante fordele
Relevant virksomhedsrådgivning

70 21 75 75 dana.dk

Meld dig 
ind på

dana.dk
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Det ved jeg ikke i skrivende stund. 
Når du sidder og læser dette, så er valget 
af den nye redaktør faldet på plads. Det er 
foregået på Hovedbestyrelsesmødet den 
28. februar/den 1. marts 2014.

En vinterdag i januar kørte jeg til Toft-
lund for at interviewe Kirsten.

Her mødte jeg en VIRKSOM kvinde, me-
get åben, fuld af gå på mod og med et 
stort hjerte fyldt med omsorg for andre. 
Det til trods for, at Kirsten knap halvde-
len af sit liv har været syg og kæmpet for 
at få stillet en diagnose. Symptomerne 
var blandt andet svimmelhed og epi-
leptiske lignende anfald, der viste sig 
at være en uhelbredelig sygdom. En 
sygdom, der i dag holdes nede ved, at 
Kirsten indtager en kemo-tablet hver 
aften, inden hun lægger sig til at sove. 
Måske netop derfor brænder Kirsten for 
at være en ansvarlig social leder i firmaet 
Juulsen Consult. Kirsten er nemlig selv 
ansat i flexjob i firmaet, derudover har 
hun ansat både en kontorassistent og en 
bogholder i flexjob, og en pensioneret 
mandlig chauffør er ansat til at køre ud 
med magasinet Friesenanzeiger, når det 
udkommer.
CSR er en forkortelse af Corporate Social 
Responsibility, der handler om virksom-
heders samfundsansvar, at virksomhe-
den løfter i flok til gavn for alle – og det 
arbejder Kirsten for.

Både på hjemmefronten og arbejds-

mæssigt har der været opgaver og kam-
pe, der skulle kæmpes, og tingene hæn-
ger unægtelig sammen for Kirsten. 
Kirsten, der er født på Sjælland, startede 
på efterskole som 14 årig. Hun blev gra-
vid, og til stor undren for forældrene, 
der er troende, ville Kirsten have barnet. 
Barnets far bakkede hende op, og de 
flyttede sammen i det jyske. Ricki blev 
efter to år storebror til Thomas og fem 
år senere kom Christina til.
Mor til tre og gift med en psykisk syg 
mand. I de år, hvor børnene kom til ver-
den, arbejdede Kirsten ikke.
Som 23 årig forlod hun sin mand og stod 
uden uddannelse.

Kirsten tænkte, ”Sælgere, uanset om det 
er mænd eller kvinder, ansættes de på 
lige vilkår”. ”Derfor valgte jeg at blive 
sælger”, siger Kirsten.
Kirsten regnede ikke med at finde en 
ny kæreste, hvem ville dog have en ung 
kvinde med tre mindreårige børn! 
Alligevel var han der en dag, en god 
mand, der også var god ved børnene. 
De boede på landet og udover sælger-
jobbet af hårprodukterne fra ”Wella”, 
drev de en hestepension, og samtidig 
var Kirsten formand for en Dyreværns-
forening. I den anledning var hun på et 
tidspunkt inviteret til Christiansborg og 
holdt et foredrag på tre timer om dyre-
transporter i EU.

Efter 18 års ægteskab - igen alene, bør-
nene var godt nok blevet store - og al-

ligevel kom Kirsten i sit livs krise. I den 
periode endte hun i Toftlund i Sønder-
jylland, og endelig fik hun stillet diag-
nosen PV (Polycythæmia vera) - der 
betyder, at hun producerer for mange 
røde og hvide blodlegemer. På grund 
af en lang sygdomsperiode blev Kirsten, 
der inden hun for alvor blev syg, solgte 
Schwartzkopf hårprodukter, sagt op. I en 
periode forsøgte hun at parallel impor-
tere hårprodukter, krisen satte ind, og 
kunderne betalte ikke.

Kirsten Juulsen - den nye redaktør?

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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Herefter stod valget for Kirsten mel-
lem førtidspension eller flexjob. Ja, hun 
valgte selvfølgelig det sidste.......og var 
flexjobber på andre arbejdspladser.
Midt i udredningen af sygdommen var 
der et lyspunkt, for da mødte hun Hen-
ning.
De er gift på 6. år og på grund af hans 
arbejde i dag som eksportchauffør, er 
Kirsten alene i mange timer.
Vejen har været lang for Kirsten. Firmaet 
Juulsen Consult startede hun sidste år i 
april. Henning, hendes mand, er hendes 
arbejdsgiver på grund af hendes status 
som flexjobber.
Grundlaget for opstarten var, at Kirsten 
kom i kontakt med et tysk bureau i Hu-
sum. Et firma der udgiver ”Friesenanzei-
ger” 13 gange om året, et selvfinansie-
rende blad, hvor hun sørger for redak-
tionelt stof, annoncer m.m. til de sider, 
der hedder ”Nordblick”. 
Bladet ligger hos turistbureauer, kroer, 
hoteller m.fl. i Sønderjylland (3.000 stk.) 
og Nordtyskland (30.000 stk.).

Udover arbejdet med bladet, arbejder 
Kirsten med:

• Hjemmesider.
• Oversættelser fra dansk til tysk.
•  Det sidste nye er ”Legetøjsfabrikken” - 

salg på nettet, hvor alle kan købe lege-
tøj, der kan holde til flere generationer. 
Legetøj, der blandt andet er rummeligt 
og udvikler børns matematiske forstå-
else. Legetøjsfabrikken udvider inden 
længe med salg af dukkehuse og duk-
kehusmøbler.

•  Butik med forskellige kunstværker og  
brugskunst i kommission for venner 
og bekendte og hvem, der måtte være 
interesseret. 

•  Foredrag på jobcenteret. Frivilligt sag-
de hun ”JA” til at holde foredrag for 
seks mennesker, der er uden flexjob. 
”Så tydeligt at gnisten i deres øjne er 
væk... Åh, hvor vil jeg gerne give dem 
gnisten tilbage”, udbryder hun.

Der er gang i den hos Kirsten – også i 
fritiden.
Kirsten er meget opmærksom på sit 
helbred, hun går ture med sine hunde. 
Det kan være i Toftlund og omegn, men 
hvis lysten er der, kører hun også gerne 
til Rømø og bliver blæst igennem.

Besøg hos og af venner og hygge med 
god mad samt et glas rødvin, nyder hun 
gerne.
De tre børn er bosat i Ringsted, Århus og 
Lunderskov med deres familier. Inden 
længe kommer det ottende barnebarn 
til verden, og det er en lige stor glæde 
hver gang.
”Komtessen” er navnet på den forholds-
vise nye campingvogn, som Kirsten hå-
ber, kan blive samlingspunkt for hele 
familien i løbet af sommeren. Camping-
vognen er ”det rullende køkken”, så kom-
mer Henning kørende på motorcyklen, 
som Kirsten IKKE vil kravle op på!

VIRKSOMME kvinder så Kirsten på face-
book, og var ikke i tvivl om, at hun skulle 
være medlem. 
Kvinder bør have et netværk for og med 
kvinder, det er vigtigt!

En lidt anderledes historie om en VIRK-
SOM kvinde, der aldrig giver op!

Tak for en god modtagelse og snak.

Birgitte Viereck
Redaktøren 
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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.

RETRO LEGETØJ FRA BARNDOMMENS LAND 
Legetøj til både store og små
Legetøj ude og inde
Legetøj til private, til skolen, SFOén, børnehaven og vuggestuen
Legetøj som træner motorikken og fantasien

www.legetojsfabrikken.dk

BRILLEBAD
RENE BRILLER 

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

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

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

Tjek din hjemmeside NU!
30% af besøg på hjemmesider sker i dag via en mobil enhed,
som en smartphone eller iPad. Det tal vil stige i fremtiden.

Vises DIN hjemmeside optimalt på en tablet eller mobiltelefon?

Hvis ikke, så kan vi hjælpe dig. Hjemmesider vi bygger:
· Er brugervenlige
· Virker på alle platforme
· Er fremtidssikrede
· Kan findes på nettet

Bøhmensgade 11, 2.th · 2300 Kbh S 
Tlf. 3296 8082 · info@ardea.dk · ardea.dk

ardea

 
   Billede 
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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

Tjek din hjemmeside NU!
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Bortvisning af medarbejdere
Retten i Sønderborg afsagde den 19. 
november 2013 dom i en sag mellem 
en erhvervsvirksomhed og 3 tidligere 
medarbejdere. Dommen fastslår, at 
det som arbejdsgiver er vigtigt, at man 
gør sig visse overvejelser og sikrer sig 
dokumentation for forholdet, inden 
man vælger at bortvise en medarbej-
der.

Sagen fra Sønderborg vedrørte beret-
tigelsen af arbejdsgiverens bortvisning 
af de pågældende medarbejdere.

Der foreligger allerede en del retspraksis 
og litteratur vedrørende bortvisning af 
medarbejdere.

Bortvisning er den strengeste sanktion 
man som arbejdsgiver kan ty til i forbin-
delse med en medarbejders mislighol-
delse af et ansættelsesforhold.

Det er derfor af afgørende betydning, at 
man som arbejdsgiver kan dokumentere 

den påståede misligholdelse efter bort-
visningen.

Bevisbyrden for berettigelsen af bortvis-
ningen påhviler nemlig arbejdsgiveren.

I den ovennævnte sag var det arbejds-
giverens opfattelse, at medarbejderne 
havde stemplet ind og ud for hinanden 
og derved oppebåret en højere løn end 
den, hver enkelt medarbejder var beret-
tiget til.

Medarbejderne gjorde gældende, at idet 
bortvisningen var begrundet med et 
strafbart forhold, påhvilede der arbejds-
giveren en skærpet bevisbyrde.

I sagen havde den ene medarbejder 
tilstået forholdet skriftligt, men tilba-
gekaldt denne tilståelse efter bortvis-
ningen.

Rettens afgørelse 
Retten i Sønderborg fastslog, at selvom 
de pågældende medarbejdere var frifun-

det i straffesagen vedrørende de forhold 
som lå til grund for bortvisningen, så 
kunne retten stadig behandle spørgsmå-
let om, hvorvidt medarbejderne havde 
foretaget de af arbejdsgiveren påståede 
ukorrekte ind- og udstemplinger.

Retten lagde ved sin afgørelse særligt 
vægt på den ene medarbejders skriftlige 
tilståelse, manglende sammenhæng i 
medarbejdernes forklaringer, samt den 
af arbejdsgiveren fremlagte dokumen-
tation for de påståede forhold.

Arbejdsgiveren blev herved frifundet for 
de tidligere medarbejderes krav.
Som nævnt beror berettigelsen af en 
bortvisning på en konkret vurdering. Du 
er som arbejdsgiver altid velkommen til 
at kontakte Ret&Råd for en vurdering 
af situationen, inden du bortviser en 
medarbejder.

 
Jonas Schultz Thygesen 
Partner/Advokat Ret&Råd Haderslev 
 
Bortvisning af medarbejdere 

Retten i Sønderborg afsagde den 19. november 2013 dom i en sag 
mellem en erhvervsvirksomhed og 3 tidligere medarbejdere. Dommen 
fastslår, at det som arbejdsgiver er vigtigt, at man gør sig visse 
overvejelser og sikrer sig dokumentation for forholdet, inden man 
vælger at bortvise en medarbejder. 
 
Sagen fra Sønderborg vedrørte berettigelsen af arbejdsgiverens bortvisning af 
de pågældende medarbejdere. 
 
Der foreligger allerede en del retspraksis og litteratur vedrørende bortvisning 
af medarbejdere. 
 
Bortvisning er den strengeste sanktion man som arbejdsgiver kan ty til i 
forbindelse med en medarbejders misligholdelse af et ansættelsesforhold. 
 
Det er derfor af afgørende betydning, at man som arbejdsgiver kan 
dokumentere den påståede misligholdelse efter bortvisningen. 
 
Bevisbyrden for berettigelsen af bortvisningen påhviler nemlig arbejdsgiveren. 
 
I den ovennævnte sag var det arbejdsgiverens opfattelse, at medarbejderne 
havde stemplet ind og ud for hinanden og derved oppebåret en højere løn end 
den hver enkelt medarbejder var berettiget til. 
 
Medarbejderne gjorde gældende, at idet bortvisningen var begrundet med et 
strafbart forhold, påhvilede der arbejdsgiveren en skærpet bevisbyrde. 
 
I sagen havde den ene medarbejder tilstået forholdet skriftligt, men 
tilbagekaldt denne tilståelse efter bortvisningen. 
 
Rettens afgørelse  
Retten i Sønderborg fastslog, at selvom de pågældende medarbejdere var 
frifundet i straffesagen vedrørende de forhold som lå til grund for 

   Jonas Schultz Thygesen
   Partner/Advokat  
   Ret&Råd, Haderslev

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

v/ Wenche Fløe

Serigrafi
Transfertryk

Skilte
Broderi

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

www.juulsen-consult.dk
Telefon 25327041
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Indhold:  

Pkt. 1: Udtræden af ægtefælledreven virksomhed 

Pkt. 2: Fradrag for syge- arbejdsskade- og AES-forsikringer 

Pkt. 3: AES- og Arbejdsskadeforsikringer for medarbejdende ægtefæller med lønaftale. 

Pkt. 4: ATP for selvstændige 
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Indkaldelse til VIRKSOMME kvinders 
Landsgeneralforsamling 2014

Torsdag den 22. maj 2014 kl. 11.00 - 17.30  
Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia

Deltagelse i generalforsamlingen og efterfølgende indlæg samt kaffe/te og kage er gratis. 
Frokost kan forudbestilles til kr. 195 pr. person inkl. en øl/vand.

 
Både aktive og passive medlemmer er meget velkomne, det er dog kun aktive medlemmer, der har stemmeret.

 
Bindende tilmelding og betaling skal ske til din lokalafdeling så hurtigt som muligt - og senest den 12. maj 2014.  

Ved tilmelding indbetales beløbet for frokost til konto opgivet af din lokalafdeling. 

Husk navneskilt, dagsorden, visitkort og godt humør. 

Vi glæder os til at se rigtig mange dejlige VIRKSOMME kvinder.

Landsledelsen
Landsformand Ann H. Frederiksen

NB!
Ved evt. udeblivelse eller afbud modtaget senere end 7 dage før generalforsamlingen, 

forbeholder vi os ret til at få omkostninger dækket.  
.

DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE:

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3.  Aflæggelse og godkendelse af regnskab samt 

orientering om budget 
4. Valg af formand 
5. Valg af intern revisor 
6.  Kontingent, herunder fordelingen mellem 

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

Ad. Pkt. 4: Ann H. Frederiksen er på valg.
Ad. Pkt. 5: Telse Risløv er på valg.
Ad. Pkt. 7:  Forslag, der ønskes behandlet på generalfor-

samlingen, skal være Landsformanden i hæn-
de senest 10 dage før generalforsamlingen. 

Vedtægter kan ses på hjemmesiden 
www.virksommekvinder.dk

PROGRAM:

Kl. 10.00 - 11.00   Ankomst kaffe/te

Kl. 11.00 - 12.30   Generalforsamling

Kl. 12.30 - 13.45   Frokost

Kl. 13.45 - 15.15    Generalforsamling fortsat  
og indlæg v. Ane Buch, direktør i 
Håndværksrådet

Kl. 15.15 - 16.00   Pause med kaffe-te og kage

Kl. 16.00 - 17.25   Indlæg ved Fotograf  
Jette Seidenschnur

Kl. 17.25 - 17.30   Afslutning og tak for i dag

 

Foredrag ved Jette Seidenschnur 

  

Blev udstødt af sin familie, da hun brød med Jehovas Vidner. 

Jette har gennem mange år været medlem af Jehovas Vidner og brød med 
Jehovas Vidner på tidspunktet, hvor hendes børn startede i skole.  

Hun fortæller utroligt levende om de mange tanker og udfordringer det førte 
med sig og om hendes store skræk for, at børnene valgte Jehovas Vidner - de 
deltog jo i aktiviteterne, når de var hos deres far.  

Hun blev udstødt af sin familie og venner. Det var ganske voldsomt i den 
forholdsvis lille by, hvor hun driver virksomhed - hvis hun mødte sine søstre på 
gaden, gik de simpelthen over på det andet fortov! 

På trods af alle disse vanskeligheder, lykkedes det hende at drive sin 

 virksomhed videre, og udover det også at have overskud til at deltage i 
byrådsarbejde i mange år. 

Virkelig en dame, der kan fortælle om, hvordan man får et godt liv på trods af 
vanskeligheder! 

Landsledelsen 
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Studietur til Hamborg
Onsdag den 30. april til lørdag den 3. maj 2014
Vi har alle modtaget et foreløbigt program samt 
tilmeldingsblanket på mail den 25. februar 2014.
 
VIGTIGT
Forhåndstilmelding er nødvendigt inden den 
8. marts 2014, så skynd dig at skrive til:
elisabeth.m.weber@gmail.com
– Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig.
 
Pris inkl morgenmad 
samt aftensmad:
Dobbeltværelse 
pr. person: 4.080,- kr.
Tillæg enkeltværelse: 
1.080,- kr.
 
Redaktøren

Foredrag ved
Jette Seidenschnur
 
Blev udstødt af sin familie.
Jette har gennem mange år været 
medlem af Jehovas Vidner og brød 
med Jehovas Vidner på tidspunktet, 
hvor hendes børn startede i skole. 
Hun fortæller utroligt levende, om 
de mange tanker og udfordringer 
det førte med sig og om hendes 
store skræk for, at børnene valgte 
Jehovas Vidner - de deltog jo i akti-
viteterne, når de var hos deres far. 
Hun blev udstødt af sin familie og venner. Det var ganske 
voldsomt i den forholdsvis lille by, hvor hun driver virksom-
hed - hvis hun mødte sine søstre på gaden, gik de simpelthen 
over på det andet fortov!
På trods af alle disse vanskeligheder, lykkedes det hende at 
drive sin virksomhed videre, og udover det også at have over-
skud til at deltage i byrådsarbejde i mange år.
Virkelig en dame, der kan fortælle om, hvordan man får et 
godt liv på trods af vanskeligheder!

Landsledelsen

 

Foredrag ved Jette Seidenschnur 

  

Blev udstødt af sin familie, da hun brød med Jehovas Vidner. 

Jette har gennem mange år været medlem af Jehovas Vidner og brød med 
Jehovas Vidner på tidspunktet, hvor hendes børn startede i skole.  

Hun fortæller utroligt levende om de mange tanker og udfordringer det førte 
med sig og om hendes store skræk for, at børnene valgte Jehovas Vidner - de 
deltog jo i aktiviteterne, når de var hos deres far.  

Hun blev udstødt af sin familie og venner. Det var ganske voldsomt i den 
forholdsvis lille by, hvor hun driver virksomhed - hvis hun mødte sine søstre på 
gaden, gik de simpelthen over på det andet fortov! 

På trods af alle disse vanskeligheder, lykkedes det hende at drive sin 

 virksomhed videre, og udover det også at have overskud til at deltage i 
byrådsarbejde i mange år. 

Virkelig en dame, der kan fortælle om, hvordan man får et godt liv på trods af 
vanskeligheder! 

Landsledelsen 
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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 

”Vore 14 tønder land...”
Vi, der er lidt oppe i alderen kender sangen ”Mine 20 tønder land….” med Osvald 
Helmuth. 
Bettina Køtter fra Højvanggårdbutik ved Næstved har ikke 20 tønder land, men sam-
men med sin mand har de 14 tønder land.
Gårdbutikken blev startet for 10 år siden og det på grund af pyntegræskar, som gror 
som ukrudt….
 
Glæd dig til at læse om Bettina på side 9 i næste blad.

 Redaktøren
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Herning og Omegn
Køkkenfirma Witt A/S
Tirsdag den 14. januar var vi inviteret ud til Witt A/S. Et køk-
kenfirma med forhandling af mange spændende produkter og 
egen udvikling af flere køkken- maskiner, som kan gøre arbejde 
og madlavning mere spændende både for manden og kvinden.
Vi havde regnet med en rundvisning i deres utrolig smukke 
bygninger og derefter kaffe og småkager, men vi blev meget 
overrasket. Allan Witt har opfundet en helt unik saftpresse, 
hvor de havde lavet juice til os. En del af ”Mosen” fik vi senere i 
brødet. På væggen hang en lille firkant ca. 40 x 40 cm i rustfrit 
stål. Det var det sidste nye indenfor grill. Vi fik skønne grillede 
rejer, brød og hvidvin. Allan har selv designet denne grill. 
Vi fik en grundig gennemgang af alle de firmaer, som Witt 
repræsenterer. Det var et veltilrettelagt møde, hvor vi også 
mødte arkitekten bag udformningen af bygningerne. Firmaet 
ekspanderer jævnt hele tiden. I 1993 var Allan alene om det i en 
garagebygning, og i dag er de 60 ansatte. Allan Witt udvikler 
og fornyer sig hele tiden.
Vi så det sidste nye indenfor robot støvsuger og gulvvask, en 
opvaskemaskine i 2 etager, når den ene kører, kan man fylde 
i den anden.
De havde indrettet en skøn lejlighed med flere værelser, bar, 
køkken og fitness rum. Huset bruges til repræsentation og 
overnatning.
Den sidste nye opfindelse er en maskine til Vakuumterapi, som 
booster kredsløbet. Den er under afprøvning p.t. ved større 
sportsstævner, og foreløbige resultater ser virkelig lovende ud.
Det kan anbefales at gå ind på deres hjemmesider og se de 
mange muligheder på www.witt.dk
Helle Kaas

København og Omegn
Lidt sent men godt nytår til jer alle.

Christiania
I december afholdt vi vores traditionelle juletur, som i 2013 bød 
på en tur i Christiania, vi var en lille sluttet kreds på 8. Eftermid-
dagen startede med et indlæg fra en af Christianias beboere, 
som førte os gennem Christianias historie frem til i dag. Herefter 
var der rundtur i Staden, med besøg både i Pusherstreet og 
i Stadens forskellige virksomheder. Jeg tror, vi alle kom med 
nogle fordomme, som blev manet til jorden, dermed ikke sagt 
at vi støtter op om projektet Christiania. Vi sluttede dagen af 
i Spiseloppen, hvor Julemanden i mellemtiden havde været 
forbi med gaver, som vi spillede om, efter at have indtaget en 
dejlig middag.

Den Blå Planet
Januar har allerede budt på to arrangementer, det første var en 
gentagelse af vores succes med besøg på Den Blå Planet, igen 
med nogle fantastiske og engagerede rundvisere. Det er altid 
en stor oplevelse at få lov til at komme bag kulisserne.

Arbejdermuseet
Den 26. januar var vi så på besøg på Arbejdermuseet, også her 
havde vi en engageret rundviser, som brændte for sagen. Jeg 
tror, vi alle følte os hensatte til vores barndom. Efter en spæn-
dende rundvisning sluttede vi af i Ølhalle.

Netværksgruppe
Vores Netværksgruppe for erhvervsaktive holdt det sidste 
møde i 2013 med fokus på ”Os selv”, hvem er vi - og hvad er 
vores forventninger til Netværket? Vi har derfor besluttet, at 
vi på de fremtidige møder starter ud med spisning og tid til 
”Os selv”, før vores indlægsholder går på. 

Debatgruppe
Debatgruppen starter op igen med det første møde den 18. 
februar 2013. 

Numerologi
I skrivende stund ved jeg, at vi den 25. februar afholder en 
aften i Numerologiens tegn. Her vil vi blive indført i, hvad 
man kan bruge Numerologien til, det vil I kunne læse om i 
blad 2 til maj.

Forårets arrangementer
Til marts går turen til Lauritz.com, der er Danmarks første og 
største internet auktionshus. Følg med på VIRKSOMME kvin-
ders hjemmeside, her kan du se alle invitationerne til alle vore 
aktiviteter.
Annette Kjehr

Nordvestjylland
Julemøde 
Den 10. december havde vi vores julemøde. Mødet blev holdt i 
Jette’s dejlige sommerhus i Vorupør. Vi plejer at arrangere jule-
mødet i forbindelse med et virksomhedsbesøg, men vi havde 
besluttet, at der i år skulle være masser af tid til at snakke med 
hinanden, og derfor var der ikke arrangeret andet denne af-
ten. Arrangørerne mødtes 2 timer før – for at lave mad, hvilket 
også gav en masse tid til snak med hinanden. Og kl. 18.00 var 
alle tilmeldte - 12 personer ankommet, og vi havde en super 
dejlig og hyggelig aften, hvor der var god tid til at få vendt alt 
mellem himmel og jord.
 
Hurup Apotek 
Den 20. januar 2014 - en mandag aften, hvor Danmarks herre-
landshold spillede EM-håndboldkamp mod Ungarn – og hvor 
sneen lå højt i Hanstholm, var vi 9 kvinder, som valgte at mod-
stå TV’et, trodse sneen – og sætte kursen mod Hurup Apotek.
Det var et godt valg.

LOKALSTOF

70 år
I anledning af min 70 års fødselsdag mandag den 
14. april 2014 holder jeg åbent hus fra kl. 13.00
på min adresse:
Stærevænget 10B, 2791 Dragør.
 
Med forårshilsen
Vibeke Broman
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Apoteker Nina Yde Søndergaard gav os en rundtur i apoteket, 
fortalte og viste os, hvordan et apotek bliver drevet i 2014.
Her har internettet efterhånden fået en stor rolle i dagligdagen.
I 2007 blev der indført elektroniske recepter på apoteket:
Recepter, der skrives ud af lægens EDB-system, går via nettet til 
et recepthotel, hvor recepten ligger på en såkaldt receptserver 
i Lægemiddelstyrelsen.
Dette system betyder, at kunden kan hente medicin på hvilket 
som helst apotek i landet – med mindre kunden har ønsket 
et bestemt apotek, så får dette apotek besked via en recept-
kvittering.
Kunden er i centrum på Hurup Apotek.
Apoteket har informationspligt ved udlevering af lægemidler, 
naturlægemidler og stærke mineraler og vitaminer.
Men derudover har apoteket siden 2003 leveret dosispakket 
medicin til 14 dage ad gangen i ruller med tabletter i små 
plastposer til forskellige tidspunkter på dagen.
Dette gør det betydeligt nemmere for de mennesker, som får 
meget - og forskelligt medicin i løbet af en dag samtidig med, 
at det formindsker risikoen for fejlmedicinering.
Desuden anvender Hurup Apotek kvalitetsstyring for at sikre 
den rette kvalitet af lægemiddeldistribution og information. 
Ligesom apoteket har fastsat nogle eksterne servicemål, som 
omfatter leveringsgrad, kø-ventetider, fejludleveringer og 
information.
Det var utrolig spændende at høre Nina fortælle – samtidig 
med, at hun viste os, hvordan systemerne fungerede.
Efterfølgende inviterede Nina os på kaffe og kage. Under 
kaffen fortalte Nina om sit arbejdsliv, og om hvordan hun var 
blevet selvstændig apoteker.
Apotekerne er liberale erhverv, som er offentligt reguleret.
Nina ejer Hurup Apotek og har af Sundhedsministeriet fået 
tilladelse (Apotekerbevilling) til at drive apotek i Hurup.
Der er ikke fri etableringsret. Ministeriet fastsætter, hvor i 
landet der skal være et apotek. Apotekerne fastsætter heller 
ikke selv deres priser på lægemidler. Priserne fastsættes hver 
14. dag, hvor lægemiddelproducenterne har indsendt deres 
priser til Lægemiddelstyrelsen, hvorefter der lægges en fast 
procentsats til. Denne procentsats udgør apotekernes avance. 
Avancen forhandles jævnligt med udgangspunkt i apotekernes 
gennemsnitlige overskud i kroner og ører.
Endelig fortalte Nina lidt om fremtidsudsigterne for apote-
kerne i Danmark.

Det var en rigtig spændende aften, hvor vi fik et indblik i apo-
teket bag skranken.
Som afslutning på aftenen havde Nina pakket en pose med 
vareprøver til hver enkelt.
Lisette H. Pedersen

Sønderjylland
Besøg i Helse og Beauty Huset
Efter en veloverstået juleferie bød januar måned på selvfor-
kælelse for de VIRKSOMME kvinder i Sønderjylland. Vi var på 
besøg hos Helse og Beauty Huset i Kastrup ved Gram, hvor 
Mette bød os indenfor. Hun fortalte om, hvordan hun efter 
endt uddannelse hos Matas, blev opfordret til at starte op for 
sig selv. Mette var kun 23 år, da hun tog springet og startede 
op i lejede lokaler i Gram. Siden har Mette valgt at flytte for-
retningen hjem til privaten i Kastrup ved Gram, hvor der blev 
mulighed for at udvide med egen klinik. I klinikken udfører hun 
diverse former for ansigtsbehandlinger m.m. I Helse og Beauty 
Huset sælger Mette alle former for vitaminer og mineraler, 
ligesom make-up i stor stil er at finde på hylderne. Derudover 
var der også mange accessories til kvinder i alle aldre. 
Mette havde også inviteret Solvejg Larsen, som tilbød os en 
vegatest. En vegatest kan blandt andet påvise, om man har 
vitaminer og mineraler nok i kroppen. Solvejg fik en travl af-
ten, for mange af vores VIRKSOMME kvinder aflagde hende 
en visit i Mettes klinik. 
Efter en dejlig aften med selvforkælelse og selvindsigt, takkede 
VIRKSOMME kvinder Mette og Solvejg for en spændende og 
hyggelig aften i Helse og Beauty Huset. 
Lene D. Nielsen

Sydsjælland
Virksomhedsbesøg på Broksø Gods
Mandag den 21. oktober var VIRKSOMME kvinder afd. Sydsjæl-
land på virksomhedsbesøg på Broksø Gods.
Denne aften mødtes 27 VIRKSOMME kvinder og mænd til en 
interessant aften i hovedbygningen, hvor Cathrine Riegels 
Gudbergsen og hendes mor Charlotte Riegels Hjorth levende 
og interessant fortalte om Broksø’s historie, og derefter var der 
en guidet rundvisning i hovedbygningen.
Broksø Gods ejes i dag af Cathrine Riegels Gudbergsen, som 
er 3. generation på Broksø.
Broksø Gods har fået sit navn efter Frans Lykke’s kone Lisbeth 

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

Fyn   
Kirsten Hansen 05-03-14 60 år 
   
København og Omegn  
Britta Sjøholm 21-02-14 50 år 
Susan Føbe Daniella Beck Meincke 24-03-14 60 år 
Vibeke Broman 14-04-14 70 år 
   
Nordsjælland   
Lene Lysholm 11-04-14 50 år 
Anne-Merete Wathne Bruhn 08-04-14 70 år 
   

Sydsjælland   
Ida Andersen 18-04-14 60 år 
Eva Ringius Thomsen 24-05-14 70 år 
   
Sønderjylland   
Alice Vandet Kristensen 23-04-14 60 år 
   
Østjylland   
Dorthe Daugbjerg Simonsen 31-03-14 80 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
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Brok, da gården lå som en ø, blev det Brok’s Ø. Broksø var 
oprindeligt en bondegård, der lå i udkanten af et stort mose-
område med vand og holme.
I dette område var en lille halvø, Spragelse, hvor der var to 
gårde.
Frans Lykke (fra Gisselfeld) ejede den ene og købte den anden 
af Fru Daa, slog dem sammen og oprettede en hovedgård ca. 
1657.
Broksø Gården var oprindelig firlænget med bindingsværk. I 
1908 brændte forpagterboligen og den gamle kostald. Man 
valgte kun at genopbygge kostalden, og den blev praktisk 
og velindrettet. I 1909 opførtes ny hestestald med lade og 
kornmagasin.
Stuehuset var længere end den nuværende hovedbygning på 
Broksø Gods, men kun i et stokværk. Margrethe Post lod stue-
huset rive ned og byggede fra 1915-16 den nuværende hoved-
bygning i stilen ”Pastice”, hvilket betyder ”bevidst efterligning”.
Familien Post ejede Broksø Gods i 125 år. I 1931 købte Hans 
Vilhelm Riegels gården. Han var proprietærsøn fra Viborg og 
tjente penge til at købe gården, ved at arbejde for ØK i deres 
teaktræsskove i Siam (det nuværende Thailand). 

Den 31. december 1972 overtog Charlotte Riegels Hjorth 
Broksø Gods, yngste datter efter Hans Vilhelm Riegels. Den 1. 
juli 2003 overtog Cathrine Riegels Gudbergsen som den ældste 
ud af tre søskende gården.
Broksø Hovedgård består af Broksø på ca. 506 ha, Jeppegård 
på ca. 64 ha, og Vangsgaard på 65 ha, Henriksdal på ca. 110 
ha, Præstholmslund på ca. 65 ha, samt Konradsfeld på ca. 200 
ha, heraf udgør skov, mose og enge ca. 280 ha. Yderligere er 
der et tilforpagtet areal på ca. 45 ha.
Hovedafgrøderne er eksporthvede, vinter og vår maltbyg, 
raps, ærter og græsfrø. Halmen udnyttes til eget halmfyr, som 
producerer varme til korntørring. 
En del af Broksø’s jord er lagt ud i såkaldte Miljøvenlige jord-
brugsordninger, som betyder, at der er specifikke restriktioner 
i forhold til driften. Broksø har valgt forskellige ordninger for at 
sikre mangfoldigheden med hensyn til flora og fauna.
Majbritt Essendrop

Sydvestjylland
Endnu engang må vi konstatere, at naturen kan styre vores 
færden. Den 5. december skulle vi mødes til julehygge kl. 
18, men så kom ”Bodil” stormende. Personalet på restaurant 
Parken blev sendt hjem kl. 12, da træer væltede og politiet 
frarådede al unødig kørsel. 
Vi VIRKSOMME kvinder, der skulle mødes, fik tilbudt at komme 
ugen efter blot kl. 13.
Julemødet blev rigtig hyggeligt, selvom det var ved højlys 
dag. Vi spillede pakkespil og amerikansk lotteri. Spiste dejlig 
julemad og sang gode julemelodier. 
Ud af 17 medlemmer mødte de 15 op, så det i sig selv må være 
en cadeau til Helga og Anna-Lise, der udgør festudvalget.
Denne dag deltog vores æresmedlem Stella Erhardsen også. 
Hun har af og til været på hospitalet, når vi har haft møde. En 
festlig dame på 82 år, men også skrøbelig. Desværre døde 
Stella natten til 27. december. 
Anne Birthe Pedersen 

Vejle og Opland
I efteråret 2013 har lokalforeningen i Vejle budt på et par 
spændende oplevelser.

Tørskin grusgrav
En skøn efterårsaften tog vi med naturvejleder Peer Høegsberg 
på rundtur i Tørskind Grusgrav ved Egtved.
De kæmpe jernskulpturer er lavet af Robert Jacobsen. Menin-
gerne om det kunstneriske ved skulpturerne var delte – de 
fleste af os var enige om, at de ikke i traditionel forstand er 
smukke, men vi var også enige om, at den levende fortælling 
om dem gjorde, at vi synes, de blev væsentlige mere spæn-
dende at se på, når vi fik Peers beretning om baggrunden og 
arbejdet med skulpturerne.

En fornøjelse er det jo også altid at følges med en naturvejle-
der – han ser og formidler jo en historie om hver en lille plante 
og dyr, han ser.

Belle Kunst
I efteråret blev det også til et besøg hos Belle Kunst nær Juels-
minde. 
Belle Kunst er et firma, der nu gennem tre generationer har 
drevet forretning, her handles der med kunst og ægte tæpper.
En blændende aften, hvor vi udover at kigge på billeder og 
tæpper hørte en masse om at handle i bl.a. Iran.
Kommer man forbi firmaet, er det absolut et besøg værd.

Christiansborg
I samarbejde med de øvrige lokalafdelinger i regionssamar-
bejdet havde vi i forlængelse af Christiansborgmødet den 
fornøjelse at besøge Mike Legarth inden mødets start.
Mike viste os rundt på Christiansborg og fortalte levende om 
sin dagligdag på stedet.

Spændende dels at se de historiske bygninger og også høre 
om hverdagen på den arbejdsplads, det jo også er.
Julemøde
Normalt plejer vores arrangementer jo at bæres oppe af 
skønne kvinder men den 5. december sidste år, oplevede vi i 
Vejle, at en kvinde ødelagde vores arrangement! Stormen Bo-
dil gjorde det nemlig umuligt at gennemføre vores julemøde.
Vi vender selvfølgelig stærkt tilbage og skal nok nå at spise 
middag og få snakket og hygget sammen i 2014!

Henrik Qvortrup
Vi glæder os til endnu engang at byde alle lokalafdelinger vel-
kommen til et arrangement i Vejle den 2. april. Mød talstærkt 
op på Hotel Hedegaarden og nyd et arrangement med Henrik 
Qvortrup. Se invitation side 21.
Hanne Lund

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vejle og Opland 
I efteråret 2013 har lokalforeningen i Vejle budt på et par spændende 
oplevelser. 
 
Tørskin grusgrav 
En skøn efterårsaften tog vi med naturvejleder Peer Høegsberg på rundtur i 
Tørskind Grusgrav ved Egtved. 
De kæmpe jernskulpturer er lavet af Robert Jacobsen. Meningerne om det 
kunstneriske ved skulpturerne var delte – de fleste af os var enige om, at de 
ikke i traditionel forstand er smukke, men vi var også enige om, at den 
levende fortælling om dem gjorde, at vi synes, de blev væsentlige mere 
spændende at se på, når vi fik Peers beretning om baggrunden og arbejdet 
med skulpturerne. 

 
En fornøjelse er det jo også altid at følges med en naturvejleder – han ser og 
formidler jo en historie om hver en lille plante og dyr, han ser. 
 
Belle Kunst 
I efteråret blev det også til et besøg hos Belle Kunst nær Juelsminde.  
Belle Kunst er et firma, der nu gennem tre generationer har drevet forretning, 
her handles der med kunst og ægte tæpper. 
En blændende aften, hvor vi udover at kigge på billeder og tæpper hørte en 
masse om at handle i bl.a. Iran. 
Kommer man forbi firmaet, er det absolut et besøg værd. 
 
Christiansborg 
I samarbejde med de øvrige lokalafdelinger i regionssamarbejdet havde vi i 
forlængelse af Christiansborgmødet den fornøjelse at besøge Mike Legarth 
inden mødets start. 
Mike viste os rundt på Christiansborg og fortalte levende om sin dagligdag på 
stedet. 
Spændende dels at se de historiske bygninger og også høre om hverdagen på 
den arbejdsplads, det jo også er. 
 
Julemøde 
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ProLøn A/S · Tronholmen 3 · 8960 Randers SØ · Telefon 87 10 19 30 · www.proloen.dk

• 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.

”Vi er i tæt dialog med vores kunder 
om deres ønsker og behov. Derfor ved 
vi, hvad de vil have – og øverst på 
ønskelisten står service. Kontakt os og 
lad os hjælpe dig igang.”

Marlene Poulsen og  
Susanne Lauritzen, ProLøn A/S

Birthe Hinrichsen - Lilholtvej 8 - 6500 Vojens - 26221319
info@cafeairport - følg os på facebook

Ring eller skriv og få et uforpligtene tilbud

KÅL ER COOL
facebook.com

/soenderjydsk.kaal

Hirsevej 19 · DK-6100 Haderslev · Telefon 7452 7092 · www.soenderjydsk-kaal.dk

Mindeord
    Vi har mistet vores æresmedlem Stella Erhardsen. Stella døde ved en trist og tragisk ulykke i sit hjem, den 27. decem-
ber 2013, hun døde af røgforgiftning. Stella var en person, der elskede hygge, og desværre var det en juledekoration, der 
forårsagede den ulykkelige hændelse. Ifølge politiet menes det, at der er gået ild i dekorationen, og Stella har forsøgt at 
hente vand i køkkenet, men er faldet og ikke kunnet rejse sig igen. Stella led bl.a. af osteoporose.
Stella var med til at starte afdelingen i Esbjerg - Sydvestjylland for 45 år siden. Vi kunne være sikre på, at hun deltog i alle 
arrangementer, hun kunne overkomme, også selv om hendes sygdom gjorde, at hun ofte var indlagt.
    Stella var en positiv og glad person, som altid var god for en historie fra det virkelig liv, altid med smil, knus og kys. Vi 
er i afdelingen glade for at Stella nåede at være med til vores julemøde, hvor hun mente, det nok blev sidste gang hun 
kunne deltage, men at det skulle blive af så tragisk en grund, var der ingen, der kunne drømme om. Stella var en gæstfri 
og gavmild værtinde, mange har fået en god kop kaffe og hygge i hendes hjem. Stella vil blive savnet.

Æret være Stellas minde.
På vegne af Sydvestjylland – Lokalformand Laila Haahr Hansen

✞
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Energiafgifter m.v.
I forbindelse med implementeringen 
af den såkaldte Vækstplan DK og Fi-
nanslovsaftalen for 2014 sker der med 
virkning fra den 1. januar 2014 en række 
ændringer på moms- og energiafgifts-
området. I det følgende redegøres for 
ændringerne på energiafgiftsområdet. 
Formålet er at lempe virksomhedernes 
betaling af energiafgifter anvendt til 
produktion.

De fleste virksomheder kan få godt-
gjort energiafgifter, herunder elafgiften 
i samme omfang, som de har fradrags-
ret for moms.  Der blev overordnet re-
degjort herfor i artiklen i VIRKSOMME 
kvinder nr. 2 fra april 2013. Reglerne er 
komplicerede, og det kan derfor anbe-
fales, at sagkyndig bistand benyttes i 
tvivlstilfælde eller ved behov for ud-
dybning af reglerne.

Hidtil har elafgiften været sammensat 
af en række elementer (energiafgift, 
elsparebidrag, eldistributionsafgift samt 
en tillægsafgift), der er blevet godtgjort 
med forskellige satser. Energispareafgif-
ten er ikke blevet godtgjort. Reglerne 
for godtgørelse af elafgift og den til 
elafgiften knyttede energispareafgift 
blev med virkning fra den 1. januar 2014 
gjort mere simple. 

El- og energispareafgiften er blevet sam-
let i én afgift, der i 2014 udgør 83,30 øre/
kWh. Afgiften godtgøres med 82,90 øre/
kWh. Afgiften på elektricitet til proces 
godtgøres altså fremadrettet med den 
fulde afgiftssats – bortset fra 0,4 øre pr. 
kWh. Som noget nyt skal det godtgørel-
sesberettigede beløb endvidere fremgå 
af fakturaerne fra elselskabet.

Såfremt elektriciteten anvendes til rum-
varme, varmt vand eller komfortkøling 
(aircondition), kan der i 2014 opnås 
godtgørelse af 42,1 øre/kWh (ændret 
fra 42 øre/kwh), dog kun såfremt der 
sker måling af elforbruget.

De fleste virksomheder kan få godtgjort 
energiafgifter i samme omfang, som de 
har fradragsret for moms. For brændsler 
(olie, kul og gas) sker godtgørelse med 
en procentdel af den betalte afgift 

Afgiftslempelserne på erhvervenes for-
brug af energi til procesformål fremryk-
kes fra 2020 til 2014. I 2014 godtgøres 

den fulde energiafgift - nedsat 
med en procesafgift på 6,27% 
(ændret fra 12,7%). Svarende til 
en godtgørelsesprocent på 93,73%. For 
at mindske virksomhedernes omkost-
ninger yderligere nedbringes energiaf-
gifterne på brændsler til proces til et ni-
veau svarende til EU’s minimumsafgifter 
fra 2015 (for 2015 udgør procesafgiften 
6,16%). 

Hermed en opdatering af skemaet fra 
artiklen i VIRKSOMME kvinder nr. 2 fra 
april 2013, hvor der er anført de nye 
satser for 2014 for følgende:
•  elafgiftssatser og godtgørelsessatser 

(øre pr kwh.)
•  godtgørelsessats for el anvendt til rum-

varme, varmt vand og komfortkøling 
(øre pr kwh.) 

•  vandafgift og drikkevandsbeskyttel-
sesafgift (kr. pr. m3) (uændret)

•  Reduktion af afgiftsgodtgørelse på olie 
gas og kul i %

Som det fremgår af ovenstående og 
skemaet har folketinget lempet afgif-
terne – men det er ikke blevet nemmere, 
at afregne elafgifter og energiafgifter 
korrekt, som følge af de komplicerede 
regler og mange sats-ændringer… 

 
 
Torben Tobiasen  
Revisor HD-R 
Martinsen, Statsaut. Revisionspartnerselskab 
Esbjerg 
 
Artikel ti l Virksomme Kvinder nr. 4  - Afskaffelse af servicefradraget er aflyst – det 
såkaldte håndværkerfradrag fortsætter også i 2012 – og det er nu tid for indberetning af 
fradrag for 2011 

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

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

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

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

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

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

Indberetning af fradrag for 2011 – senest 29. februar 2012 

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

Udgifter for 2012 kan man indberette løbende i hele 2012.  

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

Servicefradrag i 2011 

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

 

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

 2012
1/1 - 31/1 
2013

1/2 - 31/12
2013

 2014 
(ny)

Elafgift 63,5 64,7 64,7 83,3 

Elsparebidrag 0,6 0,6 0,6 

Eldistributionsbidrag 4,0 4,0 4,0 

Tillægsafgift 6,1 6,2 6,2 

Totale elafgifter 74,2 75,5 75,5 83,3

Godtgørelse:     -0,4

Eldistributionsafgift (heraf godtgøres 
ikke)

-1,0 -1,0 -1,0 

Tillægsafgift (heraf godtgøres ikke) -3,0 -3,5 -2,1 

Samlet godtgørelse til proces
(øre pr. kwh)

70,2 71,0 72,4 82,9 

Energispareafgift (tidligere CO2) - ej 
godtgørelse for let proces (øre pr. 
kwh)

6,4 6,5 6,5 

Rumvarme, varmt vand og komfortkø-
ling:                          
Godtgørelse (øre pr. kwh)

11,8 41,3 41,3 42,1 

Vandafgift 5,23 5,46 5,46 5,46

Drikkevands-beskyttelse 0,67 0,67 0,67 0,67

Afgift i alt (kr. pr. m3) - til godtgørelse 5,90 6,13 6,13 6,13

Reduktion af afgiftsgodtgørelse på 
olie gas og kul i % 13,1% 14,8% 12,7% 6,27%

Godtgørelsessats i % for olie, 
kul og gas 86,9% 85,2% 87,3% 93,73%
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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, hvor vi 
har fornøjelsen af at byde på en underholdende aften med Henrik Qvortrup.

Han behøver næppe nærmere præsentation, da han er kendt både som spindoktor, politisk kommentator for TV2 og 
tidligere chefredaktør for ugebladet Se og Hør.
Netop denne lidt sammensatte karriere bliver vi denne aften klogere på.

Henrik 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 politiker-
ne fra VIRKSOMME kvinder.

Foredraget finder sted den 2. april 2014 på Hotel Hedegården i Vejle kl. 18.00
Billetpris incl. mad og et glas vin KUN 250,00 kr. pr. person

Denne aften er du velkommen til at invitere din mand eller en veninde med.

Sæt X i kalenderen til denne spændende aften.
Tilmelding og betaling senest den 15. marts 2014 til jeres lokalformand.
Skulle I have brug for at tilmelde jer direkte, kan dette foregå ved at kontakte Hanne Lund, 
mail: lundegeskov@gmail.com eller telefon 20 45 64 22.

På regionens vegne Hanne Lund

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

	   	  

	  

	  

	  

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	  

Har din virksomhed  
den rigtige struktur?
Nu bliver det muligt at oprette en ny ty-
pe selskaber, særligt tilegnet landbruget. 
Det er en del af regeringens vækstplan 
for landbruget.

Der findes et væld af muligheder for 
at drive virksomhed under forskellige 
former. Valg af virksomhedsform af-
hænger af udviklingstrin, risikofaktorer, 
marked, branche, ejerforhold og ikke 
mindst planlægning af skat og hensynet 
til hæftelse.

En virksomhed kan pt. drives som 
følgende former: 

• Personligt firma
•  Anpartsselskab eller aktieselskab  

(pr. 1.1.2014 kan anpartsselskaber stif-
tes med en kapital på 50.000 kr.)

•  Iværksætterselskab 
(pr. 1.1.2014 kan et iværksætterselskab 
stiftes med en kapital på 1 kr.)

• Interessentskab – I/S
• Kommanditselskab K/S
• Partnerselskab P/S
• Holdingselskab

I forbindelse med regeringens vækst-
plan kommer der nu en ny virksomheds-
form, som er særligt tilegnet landbruget.

Regeringen kommer med et forslag til et 
nyt selskab, hvor virksomhedens med-
arbejdere kan indskyde bruttolønnen i 
selskabet, og derigennem investere i det 
pågældende erhverv.

Medarbejderen skal først betale skat, 
når investeringen i selskabet bliver ud-

betalt. Det betyder, at et selskab i denne 
branche hurtigt kan komme til at vokse 
i størrelse og kapital, og at medarbejde-
ren derfor kan se en fidus i at investere i 
virksomheden.

Regeringen lægger op til en treårig for-
søgsordning.

Denne selskabsform, som er tilegnet én 
særlig sektor, landbruget, er et godt ek-
sempel på de faktorer, som afgør valget 
af selskabsform - nemlig risiko, struktur, 
hæftelse og skat.

Når man vælger sin selskabsform, er det 
derfor vigtigt at rådgive sig med sin ad-
vokat og revisor og finde ud af hvilken 
virksomhedsform, der passer til den virk-
somhed, man ønsker at starte.

 

Steen Witthøfft 
Partner/Advokat (H) - Ret&Råd Køge A/S - advokatfirma 
 
Har din virksomhed den rigtige struktur? 
 
Nu bliver det muligt at oprette en ny type selskaber, særligt tilegnet 
landbruget. Det er en del af regeringens vækstplan for landbruget. 
 
Der findes et væld af muligheder for at drive virksomhed under forskellige 
former. Valg af virksomhedsform afhænger af udviklingstrin, risikofaktorer, 
marked, branche, ejerforhold og ikke mindst planlægning af skat og hensynet 
til hæftelse. 
 
En virksomhed kan pt. drives som følgende former:  
 

• Personligt firma 
 

• Anpartsselskab eller aktieselskab    
(pr. 1.1.2014 kan anpartsselskaber stiftes med en kapital på 50.000 kr.) 
 

• Iværksætterselskab  
(pr. 1.1.2014 kan et iværksætterselskab stiftes med en kapital på 1 kr.) 
 

• Interessentskab – I/S 
 

• Kommanditselskab K/S 
 

• Partnerselskab P/S 
 

Steen Witthøfft
Partner/Advokat (H) 
Ret&Råd Køge A/S - advokatfirma
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Orientering fra Lovudvalget
Fremrykning af lovgivning
I blad nr. 4 december 2013 omtalte vi for-
bedringer for selvstændige i personligt 
ejede virksomheder i form af fradrag for 
sygedagpenge- AUD- og arbejdsskade-
forsikringer med virkning fra 2015.

Det er glædeligt, at det i forbindelse 
med finanslovsforhandlingerne for 2014 
blev besluttet, at ovenstående skal 
have virkning allerede fra 2014.

I den forbindelse har Fællesudvalget 
for Selvstændige og Medarbejdende 
Ægtefæller skrevet til Beskæftigelses- Er-
hvervs- og Skatteministrene vedr. vilkå-
rene for indførelsen af dette – tilligemed 
andre relevante emner. 
(Læs brevet på side 12 og 13).

   Vibeke Broman
   VIRKSOMME kvinder
   Lovgivningsudvalget

Satser gældende pr. 1. januar 2014:
Dagpenge: 110,14 kr. 
Ledighedsdag/hel sats : 815,00 kr./dag
Halv sats: 408,00 kr./dag
Kørselsgodtgørelse indtil 20.000 km:  3,73 kr./km
over 20.000 km: 2,10 kr./km 

Diæter: 
Kost: 464,00 kr./døgn 
Logi: 199,00 kr./døgn 

Telefon m.m. hele året: 2.600,00 kr./år 
14. dages-løn: 100,00 kr./lønperiode
Månedsløn: 216,67 kr./lønperiode

Redaktøren

Rentesatserne for restskat 2014
Blev restskatten betalt inden den 1. januar 2014, skulle der ikke 
betales renter eller procenttillæg.
Hvis restskatten betales i perioden 1. januar – 1. juli 2014, skal 
der betales en dag til dag-rente.
Hvis restskatten først bliver betalt efter den 1. juli 2014, skal 
der betales et procenttillæg.
SKAT har offentliggjort dag til dag-renten og procenttillægget 
til restskat. Satserne er henholdsvis 6,2% p.a. og 8,2%.
Sidste år var satserne henholdsvis 2,7% p.a. og 4,7%. Så der er 
sket en væsentlig stigning.
Den væsentlige stigning skyldes en lovændring, som blev ved-
taget i Folketinget i december 2012, og som skulle gælde for 
blandt andet restskat fra og med indkomståret 2013.

Kilde: Martinsen, Rådgivning og Revision

Moms- og afgiftsregler ændres 
Implementeringen af den såkaldte Vækstplan DK og Finans-
lovsaftalen for 2014 bevirker, at der sker en række ændringer på 
moms- og afgiftsområdet med virkning fra den 1. januar 2014.

Nye kredittider for afregning af moms
Der indføres nye kredittider for afregning af moms. Ændring 
af omsætningsgrænserne for små, mellemstore og store 
virksomheder, der har betydning for virksomhedernes afreg-
ningsperioder.
De nye omsætningsgrænser, afregningsperioder og afreg-
ningsfrister fremgår af nedenstående skema:

 Virksomheder 
Årlig 
omsætning

 Afregnings-
periode. 

 Afreg-
ningsfrist  

 Små
 Under 
5 mio. kr.

 Halvårlig  2 måneder

 Mellemstore
 Mellem 
5 og 50 mio. kr. 

 Kvartalsvis  2 måneder

 Store
 Over 5
0 mio. kr.

 Månedsvis  25 dage *)

*) For juni måned er afregningsfristen 1 måned og 17 dage.
Som det fremgår af skemaet er omsætningsgrænsen for ”små” 
virksomheder nu 5 mio. kr., tidligere var den 1. mio. kr., SKAT 
vil udsende information omkring omregistrering mv. til de 
omfattede virksomheder. Omregistreringen vil få virkning for 
perioder, der starter 1. januar 2014.

Virksomheder som har overskydende moms, kan have et ønske 
om at forblive på kvartalsafregning, af hensyn til at få momsen 
tilbagebetalt tidligere. Hvis virksomheden ikke ønsker omre-
gistrering til halvårlig afregning af moms, kan den blive på 
kvartalsafregning, hvis der senest den 1. marts 2014 anmodes 
herom overfor SKAT.

Hotelmoms
Fradragsretten for moms af hoteludgifter forhøjes fra 50 pct. 
til 75 pct. af momsbeløbet. Udgifterne hertil skal fortsat være 
af strengt erhvervsmæssig karakter, for at der kan opnås fra-
dragsret.

Kilde: Martinsen, Rådgivning og Revision

VÆRD AT VIDE
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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
Mobil 28 45 40 87
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:

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

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

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

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

Reproklar annonce bedes tilsendt: 
Kirsten Juulsen, Søndergade 18, 6520 Toftlund, 
salg-juulsenconsult@outlook.dk

Bladet udkommer i ca. 1.600 eksemplarer. Alle priser er ekskl. moms. 
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Peder Lykkesvej 31
2300 København S

cl
im

at
e_

n
o
rd

ic
+
dk

k
lim

a_
dk


