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Så har vi bladet på banen igen 
Kære Læser

Som jeg nævnte i mit sommernyhedsbrev, beklager vi i landsledelsen meget, at vi 
ikke kunne levere vores oprindelige blad nr. 2. Kirsten Juulsen har desværre måtte 
trække sig til redaktørposten.  

Nu er vi på banen med et blad, der så kommer til at dække en længere periode – 
og dermed kommer nogle fødselsdage først i efter de har fundet sted. 

Rigtig mange af jer, har efterlyst bladet. Det kan jeg godt forstå. Det siger jo også 
noget om, hvor populært og vigtig et kommunikationsmiddel vores blad også er.

Vi arbejder på en anden holdbar løsning på vores bladsituation fremover. Forslag 
til ny redaktør modtages gerne.

Jeg ønsker på landsledelsen vegne, rigtig god læselyst,
Ann H. Frederiksen

landsformand 
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Lederen           Ann H. Frederiksen

Så har vi taget hul på efteråret 2014 efter den varmeste som-
mer i adskillige år. Bladet har holdt en forlænget sommerferie, 
og er derfor i denne, længe ventede, udgave blevet udvidet 
med flere sider.  
Fra tid til anden bliver jeg spurgt om, hvem der kan blive med-
lem af VIRKSOMME kvinder.

Det kan alle kvinder som er medarbejdende og selvstændige 
samt kvinder med særlig tilknytning til små – og mellemstore 
virksomheder.
Det vil altså sige, at kvinder som har en relation til og interesse 
for at drive virksomhed, kan blive medlem. 
Mænd, Foreninger, institutioner og firmaer kan endvidere 
optages som støttemedlemmer. 
 
Så hvis du er, eller kender en, som kunne have interesse i at 
være en del af et  stærkt, ambitiøst kvindeerhvervs netværk 
med mere end 50 års erfaring; ja så er VIRKSOMME kvinder 
det rette netværk. 

Som medlem har man mulighed for at deltage i kurser og 
foredrag, der kan styrke dig og din virksomhed. 
Det er vigtigt for os VIRKSOMME kvinder at have ligestillede, 
som kan give os sparring og konstruktiv kritik i vores måde at 
arbejde og udvikle os på.  

I samarbejde med Håndværksrådet og andre organisationer 
for selvstændige, arbejder vi på at påvirke politikere i alle lag. 
Vi kæmper for at gøre det enklere at drive virksomhed.

Som Charles Darwin sagde: ”Det er hverken den stærkeste art, 
der overlever eller den mest intelligente; det gør den, der bedst 
kan tilpasse sig forandringer”. Jeg synes hverdagen kan have 
det med at flyve afsted i små og mellemstore virksomheder; 
det kan derfor være svært at finde tiden og ressourcerne til 
at forny sig hele tiden. Da jeg hørte om Fagpiloten, som er 
fætter til Videnspiloten, tænkte jeg at det måske var noget 
for din virksomhed?
En fagpilot er en faglært med svendebrev under 30 år, som kan 
blive ansat, med løntilskud, til at varetage et konkret projekt 
i op til et år i din virksomhed, med henblik på at udvikle og 
forny virksomheden i en ny retning. 
Der kan læses mere om fagpilot ordningen på Håndværkrådets 
hjemmeside www.hvr.dk og på www.fagpilot.dk  
Så måske kan en ide, som ikke har været mulig at praktisere 
blive til virkelighed og styrke og sikre din virksomhed frem-
adrettet.

Med disse ord vil jeg ønske læserne et godt og produktivt 
efterår.

Ann H. Frederiksen
Landsformand for VIRKSOMME kvinder
       

 

Fagpiloten kan måske udvikle din virksomhed?

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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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.
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For 10 år siden den 14. april tog jeg tu-
ren til Sjælland for at interviewe Lands-
formanden Vibeke Broman. Jeg var lige 
blevet valgt til redaktør, så det var mit 
første interview.  Det gjorde jeg så igen 
her mandag i påskeferien.

Jeg var redaktør for 10 år siden, Vibeke 
var Landsformand – og vi har begge 
overgivet posterne til nye og yngre kræf-
ter.

Vibeke Broman har været med hele 
vejen, og ydet en kæmpe indsats for 
VIRKSOMME kvinder – tidligere Dansk 
Håndværks Kvinder. Vibeke har været 
i Københavns lokale bestyrelse, først 
som næstformand, derefter som lokal-
formand. Redaktør i 9 år, aktiv med PR 
– brochurer, indlæg til aviser m.m. Der-
efter kom turen til landsledelsen, først 
som næstformand og dernæst blev hun 
landsformand i 1998 og havde posten i 
8 år, indtil Ann H. Frederiksen blev valgt 
i 2006. I tiden som Landsformand, hvor 
hun deltog i diverse møder, var det altid 
hende, der skrev til ”VIRKSOMME kvin-
der – magasinet”, og da hun gik af som 
Landsformand, sagde hun ”JA” til at for-
sætte med dette store arbejde. På grund 
af Vibekes store viden om lovgivningen, 
har hun nu bidraget til ”VIRKSOMME 
kvinde – magasinet” med mange artikler 
og indlæg siden. Det var en stor hjælp 
for mig, som redaktør, - og jeg vidste al-
tid, at det var i orden, når Vibeke havde 
skrevet indlægget.

Vibeke meldte sig ind i foreningen i 
1972, hun havde modtaget et brev fra 

El-installatørernes Landsforening, hvori 
der blev annonceret for DHK. Havde 
også læst om et regnskabskursus i det 
lokale Amagerbladet, arrangeret af VIRK-
SOMME kvinder – dengang Dansk Hånd-
værks Kvinder. Det meldte Vibeke sig til 
og meldte sig samtidig ind i foreningen.
 
Hvad har været det bedste? 
”Der er ikke kun en ting, jeg kan nævne”, 
siger Vibeke og svarer:
”men hver gang der lovmæssigt er blevet 
vedtaget forbedringer af betydning for 
mindre virksomheder, og hvor vores for-
ening har været med, så har det føltes som 
en stor triumf. Gode venner har jeg også 
fået; det der i dag hedder netværk”.

Hvilken oplevelse ville du ikke have væ-
ret foruden?
”De sejre, vi lovgivningsmæssigt har haft 
med ændringer til det bedre for personligt 
ejede firmaer. Der er ændret meget, men 
der er plads til flere forbedringer; det kan 
ikke passe, at personligt ejet firmaer skal 
stilles ringere end selskaber inden for f.eks. 
det sociale område. Vi skal kæmpe videre”.

Det er ingen hemmelighed, at forenin-
ger som VIRKSOMME kvinder har svært 
ved at få nye medlemmer. Hvad har 
ændret sig?
”Mange kvinder har netværk andre steder, 
og tillægger ikke lovgivningen den betyd-
ning, vi andre har gjort, fordi de ikke har 
prøvet, at der engang kun var meget få ret-
tigheder for henholdsvis  medarbejdende 
ægtefæller og selvstændige.
Det er ikke kun foreninger som vores, der 
har en opgave i at få flere medlemmer. De 
fleste vil hellere løbe selv end være med i 
en sportsklub.
De vil ikke forpligtiges til noget, hørte jeg 
i en radioudsendelse for nylig. Det er dog 
vigtigt, at de, der gør et stykke arbejde for 
foreningen, bakkes op i dette arbejde. Her 
tænker jeg også på de ældre, de kan stadig 
fortælle om foreningen, deltage i arrange-
menter både lokalt og på landsplan og på 
den måde give deres støtte. En anden ting, 
der har ændret sig, er muligheden for at 
uddele PR-materiale. ”I gamle dage” kunne 
man f.eks. få lov at lægge materiale frem 
i den lokale bank, eller på biblioteket. Det 
kan jeg ikke forestille mig, at man kan i 
dag. Vi var også med på mange udstillings-
messer, hvor vi kom i kontakt med kvinder, 
der kunne have glæde af vor forening”.

Er der ting, der er blevet lettere for-
eningsmæssigt?
”Alle de nye medier der er kommet til, siden 
jeg startede, gør det meget nemmere at nå 
ud med budskabet. Den viden vores for-
ening bringer for dagen, er en nem måde 
for SMV’ere at få via mail, internet, blad 
m.m., men til gengæld er det langt sværere 
at få artikler, udtalelser m.m. i pressen, end 
det var førhen. Pressen tager helst de ne-
gative historier, og dem var der mange af 
for medarbejdende ægtefæller før i tiden.”

Har der været samarbejdspartnere, du 
har sat stor pris på?
”Der er flere, men Håndværksrådet har vi 
haft stor glæde af. De var med til at stifte 
vor forening, og da medlemmerne auto-
matisk bliver medlem af Håndværksrådet, 
når de melder sig ind hos os, har det været 
naturligt at samarbejde med dem. Politi-
kere i dag er meget unge, og de har ikke 
kendskab til vores problematik, derfor er 
samarbejdet med andre endnu vigtigere.
Selv om det er svært at få politikere til at 
afse tid til vore Christiansborg-møder, må 
disse i høj grad betegnes som en succes. 
Jeg var selv med til at starte dette årlige ar-
rangement i sin tid, og der er stadig mange 
deltagere. Det glæder mig utrolig meget.” 

Vibeke slutter med denne kommentar: ”Giv 
ikke op for at opnå en bedre lovgivning for 
SMV’ere, uanset om det er personligt ejede 
virksomheder eller selskaber. Hertil kan jeg 
kun håbe, at der stadig er yngre medlem-
mer, der vil tage en tørn i bestyrelsesarbej-
det, og som vil fortælle vidt og bredt om, 
hvor meget viden og hvor mange glæder, 
man får, når man er medlem. 
Det var derfor dejligt, da Ann sagde ja 
til landsformandsposten efter mig, også 
uden den store erfaring fra vor forening. 
Hun kastede sig ud i det, og det kan andre 
også gøre. Hun har klaret det flot, og jeg 
er da kun glad for, at jeg har kunnet være 
til nytte vedr. nogle af lovgivningsspørgs-
målene”.

Tak for nogle dejlige timer, og tak for 
dit engagement i en god forening, som 
er blevet til det, den er i dag – hvilket vi 
også kan takke dig for.

Birgitte Viereck

Tidligere Landsformand Vibeke Broman fyldte 70 år
– en super kvinde…
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Orientering af Landsformand Ann H. 
Frederiksen 
Ann har deltaget i Håndværksrådets be-
styrelsesmøde vedr. punktet om Hand-
lingsplanen, og roste den nye Erhvervs- 
og Vækstminister Henrik Sass Larsen for 
at hans nye ministerium har oprettet 
Virksomhedsforum. Han deltog efter-
følgende i mødet i Virksomhedsforum 
i oktober, hvor han bl.a. efterlyste input 
til strategi og målsætninger omkring 
Danmark som produktionsland.

Ann har holdt foredrag om VIRKSOMME 
kvinder for Rotary klubben Østfyn.

Virksomhedsforum har haft fokus på 
enklere regler inden for arbejdsmiljø og 
DK som produktionsland. Regeringen 
har givet tilbagemelding om, at en del 
af forslagene vil blive gennemført helt 
eller delvist! Kommende tema er regn-
skab og bogføring, herunder også skat-
ter og afgifter m.fl. Læs mere på www.
enklereregler.dk 
 
Samarbejde med DS håndværk og Indu-
stri er startet med et møde med direktø-
ren Janni Lykke Methman. VIRKSOMME 
kvinder må inspireres af DS’ blade og 
nyhedsbreve.

Ann var igen inviteret til Samling for 
europæiske SMV’ere i Vilnius i november:
”Danmark skal blive ved med at være 
et godt sted for iværksættere og virk-
somheder. Rygraden af den europæiske 
økonomi – nemlig små og mellemstore 
virksomheders fremtid på EU-plan, blev 
drøftet. Ann udtalte: ”Jeg var stolt over, 
at repræsentere VIRKSOMME kvinder, 
og jeg kan med glæde konstatere, hvor 

stort fokus der er på vigtigheden af 
SMV’ere i Europa”. Næste kongres, ok-
tober 2014 i Napoli bliver fokusområdet: 
Iværksætteri og nytænkning. Ann håber 
at blive inviteret igen.

Nicaragua: Afslag på projekt, men HVR 
søger igen om end med et projekt af 
mindre målestok. Ansøgningsfrist, er 
1. april. På Fællesudvalgsmøde deltog 
Hanne Lund, næstformand og Toni Ro-
senkilde Clausen, formand for Fyn var 
med som gæst. 

Dato for næste Christiansborgmøde 
er den 27. november 2014. 

Ny redaktør
Kirsten Juulsen blev enstemmigt valgt til 
redaktør. Samarbejdet med den tidligere 
redaktion fortsætter foreløbig et års tid. 

VIRKSOM kvinde i Væksthus Region 
Sjælland
Dorthe Hansen, der både er lokalfor-
mand og sidder i Landsledelsen, er ble-
vet valgt til Væksthus Region Sjælland, 
hvor hun er blevet valgt for en 3-årig 
periode, som den ene af de i alt 6 repræ-
sentanter fra erhvervslivet. Der sidder i 
alt 20 i væksthusets bestyrelse.  Dorthe 
skal deltage i 4 møder om året, og hun 
ser frem til det første møde den 18.3. 

Bente Svendsen er blevet opfordret til at 
stille op til valget i Væksthuset i Region 
Hovedstaden i København. Her har der 
endnu ikke været valg.

Særlige mærkesager 2014-2016
Valget af emner til vore mærkesager 
bygger især på input fra vores medlem-

mer og Håndværksrådet og er retnings-
linjen for arbejdet de næste 2 år og med 
til at profilere os.

Prioriteringen blev:
1.  Enklere regler – flere begavede IT-

løsninger med fokus på hjælp fra ud-
byderen 

2.  VIRKSOMME kvinders indre værdier 
internt og eksternt  

3. Det offentlige som medspiller
4.  SMV’er i hele DK – (hurtig internet i 

DK)     
5. Sociale rettigheder   
6. Konkurrenceevne DK/Udland   
7.  Finansiering – iværksætter/generati-

onsskifte    
8. Tilpasse erhvervsuddannelserne  
9. Politisk indflydelse i alle lag   
10. CSR (Socialt ansvar) 
11. Dansk definition af SMV
     
Er der aktuelle erhvervspolitiske em-
ner, der har betydning for VIRKSOMME 
kvinder – er der selvfølgelig også plads 
til dem.

Handlingsplan for landsledelsen 
2014-2015
Det er vigtigt, at landsledelsen støtter 
lokalafdelingerne og er med til at for-
ene og give samhørighed på landsplan 
fagligt såvel som socialt.
VIRKSOMME kvinder skal være mere 
kendte.
Handlingsplan:
•  Mærkesager for 2014-2016 udarbejdes 

på 2. HB-møde 2014 
•  Fortsætte med at arrangere landskur-

ser/seminarer/studieture
•  Lave en spændende Landsgeneralfor-

samling
•  Fokus på profilering af VIRKSOMME 

kvinder i samarbejde med PFS
•  Udarbejde og opfordre til at udsende 

informationer, eksempelvis via Hånd-
værksrådet, lokal indflydelse, bladet, 
hjemmesiden, nyhedsbreve, face-
book og annoncer i forbindelse med: 
VIRKSOMME kvinder lands-
kursus/seminar/studieture 
Landskonference 
Christiansborgmøde 
Landsgeneralforsamling

 
Fastholde videreuddannelse, deltage 
i andre lokalafdelingers arrangemen-
ter minimum 1 gang årligt, bl.a. for at 
øge kendskabet til medlemmers behov. 

Hovedbestyrelsesmøde 28. februar - 1. marts 2014
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Udsende nyhedsbreve via mail. Revi-
dere dansk PowerPoint om VIRKSOMME 
kvinder.
Genoptrykke/revidere visitkortfolderen 
efter behov. Hjemmesiden skal hele ti-
den opdateres.

Hvordan kan mål gøres SMARTE?
S= specifik M= målbart A= accepteret 
R= realistisk T= tidsbestemt

Forskellige forslag fra deltagerne ang. 
profilering:
TV eller Radio, artikler i fagblade, post-
kort på cafeer, målrettede arrangemen-
ter også til iværksættere.

Udover profilering på landsplan er det 
vigtigt også at profilere os i lokalafde-
lingerne ved eksempelvis, at: Invitere 
en veninde med. Vigtigt at holde møder 
uanset antal deltagere af hensyn til kom-
munikationen, det faglige og sociale i 
lokalafdelingerne.
”Følordning” for nye medlemmer, så nye 
medlemmer kan føle sig velkomne. 
Tage kontakt til de lokale erhvervs- og 
industriforeninger med henblik på sam-
arbejde. Huske at VIRKSOMME kvinder 
også er for iværksættere.
Headhunte nye medlemmer – følg dags-
pressen og se om der er nye virksomhe-
der, som er startet op. Streamers til at 
sætte på bilen.
Forslag om at revidere vores taglines 
som er tilbage fra 2007.
-Forum for Selvstændige og medarbej-
dende kvinder
-Forum for kvinderne i virksomheden
-Netværk for kvinder i virksomheden – 
også for iværksættere.

Annoncer som pt. bruges på facebook 
og google ser således ud:

Dorthe gav status på vores hjemmeside 
og ved spørgsmål kan I kontakte Inge 
Andersen og Dorthe Mehlbye.

Under dette punkt blev vores power-
point fra 2007 vist.
Der var enighed om at den skulle bestå 
af korte tekster med billeder.
En medfølgende manual med tekst til 
powerpointen skal medfølge, som in-
spiration til brugerne af powerpointen, 
så den enkelte bruger kan fortælle om 
VIRKSOMME kvinder med egne ord og 
oplevelser. 
Der blev foreslået om vi kunne have et 
emne omkring præsentationsteknik og 
kommunikation i relation til at vi alle 
kan blive bedre til at sælge VIRKSOM-
ME kvinder. Kunne evt. afholdes som 
lokalarrangement, på næste HB møde, 
eller som landsseminar næste år.

Der blev drøftet hvem det er, der kan 
blive medlem af VIRKSOMME kvinder, 
som har særlig relation til at drive virk-
somhed. ifølge vedtægterne:
  
§ 3. Medlemmer 
Som medlemmer kan optages alle med-
arbejdende og selvstændige kvinder, 
samt kvinder med særlig tilknytning 
til små og mellemstore virksomheder. 
Foreninger, institutioner og firmaer kan 
optages som støttemedlemmer.

Det vil sige kvinder, der kan have inte-
resse i at være sammen med selvstæn-
dige og medarbejdende. For eksempel, 
bogholderen/tekniske assistent som har 
været ansat i mange år i et firma og 
som gerne vil være sammen med andre 
kollegaer i et netværk, så man kan erfa-
ringsudveksle, bruge Håndværksrådet, 
få nyttige relevante kurser, blade og 
nyhedsbreve mv.
Det kan være den VIRKSOMME kvinde, 
som er gift med en selvstændig, som har 
job ved siden af. 
Det kan være datteren, som er ansat i 
familiefirmaet som markedsføringsan-
svarlig, sælger, eller lignende.
Det kan være advokaten, som har SM-
Vére som kunder.
Alle som har det til fælles at de kan få 
noget ud af VIRKSOMME kvinders fokus 
på   netværk, uddannelse og lovgivning.
   
Regnskab og budget, jubilæet hjem-
mesiden, medlemstal blev gennem-
gået af Dorthe Mehlbye. 

Skrevet af Birgitte Viereck og Ann Fre-
deriksen 

3 
 

Landskonference 
Christiansborgmøde 
Landsgeneralforsamling 
  

Fastholde videreuddannelse, deltage i andre lokalafdelingers 
arrangementer minimum 1 gang årligt, bl.a. for at øge kendskabet til 
medlemmers behov. Udsende nyhedsbreve via mail. Revidere dansk 
PowerPoint om VIRKSOMME kvinder. 
Genoptrykke/revidere visitkortfolderen efter behov. Hjemmesiden skal hele 
tiden opdateres. 
 
Hvordan kan mål gøres SMARTE? 
S= specifik M= målbart A= accepteret R= realistisk T= tidsbestemt 
 
Forskellige forslag fra deltagerne ang. profilering: 
TV eller Radio, artikler i fagblade, postkort på cafeer, målrettede 
arrangementer også til iværksættere. 
 
Udover profilering på landsplan er det vigtigt også at profilere os i 
lokalafdelingerne ved eksempelvis, at: Invitere en veninde med. Vigtigt at 
holde møder uanset antal deltagere af hensyn til kommunikationen, det 
faglige og sociale i lokalafdelingerne. 
”Følordning” for nye medlemmer, så nye medlemmer kan føle sig 
velkomne.  
Tage kontakt til de lokale erhvervs- og industriforeninger med henblik på 
samarbejde. Huske at VIRKSOMME kvinder også er for iværksættere. 
Headhunte nye medlemmer – følg dagspressen og se om der er nye 
virksomheder, som er startet op. Streamers til at sætte på bilen. 
Forslag om at revidere vores taglines som er tilbage fra 2007. 
-Forum for Selvstændige og medarbejdende kvinder 
-Forum for kvinderne i virksomheden 
-Netværk for kvinder i virksomheden – også for iværksættere. 
Annoncer som pt. bruges på facebook og google ser således ud: 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

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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Doris Mogensen, Fyn 
Doris er selvstændig psykoterapeut med styrkerne lagt på 
firma stressterapi samt terapi på det mere personlige plan i 
form af parterapi / familieliv.
De sidste 5 – 6 år har Doris været medlem af VIRKSOMME kvin-
der på Fyn, og er blevet valgt ind i bestyrelsen.
Doris siger: ”Jeg blev spurgt, og så sagde jeg - ja, fordi jeg indtil 
da, kun har set det udefra, og det kunne være sjovt at prøve.
Mine forventninger til VIRKSOMME kvinder er et fælles forum 
med ligesindede og med kvinder i samme båd, som jeg selv er.
Jeg vil gerne bidrage med lidt nytænkning til VIRKSOMME 
kvinder, og mener ikke, at det gør noget med lidt forandring.
I dag er der jo mange flere selvstændige kvinder i erhvervs-
livet end for 50 år siden, dengang VIRKSOMME kvinder blev 
grundlagt.”
Mange flere fag og brancher kan jo have gavn af VIRKSOMME 
kvinder, og Doris mener, at vi skal blive gode til at tage os af 
nye medlemmer, så de føler sig velkomne fra starten. ”Mange 
flere skal spørges og inviteres indenfor”, og så mener jeg, at 
alle nye medlemmer skal have en kontaktperson, som sørger 
for at indføre dem i foreningen.

Annette Kjehr, København 
Annette blev sidste år valgt ind i bestyrelsen i København 
efter at have været medlem af VIRKSOMME kvinder i 26 år. 
Annette har løbende deltaget i medlemsaktiviteterne, men 
på grund af medlemskaber i andre foreninger, var det først 

for et år siden, at Annette valgte at stille op til bestyrelsen.  
Annette og hendes mand startede selvstændig VVS virksom-
hed i 1985, og virksomheden voksede til at have 70 ansatte, så 
det var et fuldtidsjob at passe administrationen for Annette. 
Da både Annette og hendes mand rundede de 50 år, følte de, at der 
skulle ske noget nyt - noget andet, solgte derfor virksomheden. 
Annette søgte nye udfordringer og fik ansættelse i Shipping-
branchen. Annette er i dag HR- og lønansvarlig i virksomheden 
Scan-Group A/S, hvor hun arbejder 3 dage om ugen, derud-
over er hun 2 dage om ugen administrativ chef i hendes og 
mandens  2. virksomhed, en VVS virksomhed hvor der nu er 
15 ansatte 
Foruden medlemskabet af VIRKSOMME kvinder, er An-
nette også medlem af JCI – en International Leder træ-
nings organisation med fokus på personlig udvikling og 
networking for unge erhvervsfolk mellem 18 og 40 år. 
Annette er nu Senator (æresmedlem) i denne organisation, 
med tilknytning til den internationale del, men syntes, at 
det nu var hendes tur til, at give den en skalle i VIRKSOMME 
kvinder ….. 

Af Kirsten Juulsen

Nye ansigter til hovedbestyrelsesmøde 

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
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Men egentlig også en god beskrivelse af 
vores medlemmer. 
Jeg har adskillelig gange tænkt på alle 
de kvinder, som sidder med det admi-
nistrative i de små virksomheder rundt 
omkring i landet.

Vi har selv et mindre murerfirma med 15 
ansatte, hvor jeg har ansvaret for det ad-
ministrative og det er vel til at overskue, 
skulle man mene.
Tænker jeg nærmere over mit arbejde 
igennem de sidste ca. 30 år, har vi Virk-
somme Kvinder faktisk mange kasketter 
på.

Der er selvfølgelig alt det regnskabsmæs-
sige, finans-, debitor-, og kreditorbog-
føring. Derudover er der projektstyring 
(timer og materialer, fakturering og ef-
terkalkulationer). Endelig skal der laves 
afstemning og gennemgang af regnskab 
til revisor. Indenfor dette område er det 
en god ting at have et rimeligt kendskab 
til bogføringsloven, momsloven, skatte-
lovgivningen mm. 

Men der skal også laves ansættelseskon-
trakter, når der bliver ansat personale 
– og der skal indberettes løn. Her er det 
vigtigt, at man har styr på overenskom-
sten, ferieloven, funktionærloven, skatte-
lovgivningen, sygedagpengeloven mm.

Der skal også laves referater af persona-
lemøder – og sikkerhedsmøder.
Specielt ifbm. sikkerhedsmøderne er det 
vigtigt at kende noget til arbejdsmiljølo-
vens regler.
Udarbejdelse af eks. beredskabsplan er 
ingen problem at ryste ud af ærmet – li-
gesom det er rart at have check på, hvilke 
kurser der er lovpligtige, når de forskellige 
maskiner skal betjenes.
Eller hvilke kurser der er lovpligtige, når 
der skal opstilles stillads eller bruges ke-
mikalier på byggepladsen – eller hvilke 
forholdsregler der skal tages i forbindelse 
med affaldshåndtering.
Og man har husket at få udarbejdet nye 
APV(arbejdsplads)-vurderinger samt op-
følgning af samme.

I forbindelse med byggeentrepriser, skal 
der laves kontrakter – her er det rart at 

have styr på AB92 og ABT93 (standard-
aftaler i byggeriet).
Inden evt. udgravning i et byggeri kan 
gå i gang, skal der via internettet ind-
hentes oplysninger/ kortmateriale over 
kabler, ledningsnet osv. i byggeområdet 
– her gør det ikke noget, at man er lidt 
IT-minded.
Samtidig skal der indberettes på internet-
tet, hvis der skal flyttes jord – her er det 
en god ting at kende noget til forskellige 
kategorier inden for jordforurening – man 
har selvfølgelig først bestilt jordprøver.   
Igennem byggeprocessen sker der lø-
bende en kvalitetskontrol – og her er det 
bestemt en fordel, hvis man har kendskab 
til, hvordan man overfører billeder fra ka-
mera til pc – og hvordan materialet skal 
danne grundlag for kvalitetskontrollen.
I større byggeprocesser skal der laves 
byggemødereferater, som senere kan an-
vendes som dokumentation for aftalerne, 
som er indgået – og byggeprocessen i det 
hele taget. Derudover skal der selvfølge-
lig laves egentlige aftalesedler for alle 
aftaler, som ligger udover det oprindelige 
aftalegrundlag.

En typisk ”huskeliste” for en hoveden-
treprenør v/bygning af eksempelvis et 
parcelhus:
Tegninger, energiberegning, statistiske 
beregninger, kabel- og ledningsoplysnin-
ger, jordanalyse, ansøgning byggetilladel-
se, byggeskadeforsikring, garantistillel-
se, kontraktudarbejdelse, projektstyring 
(herunder opfølgning på underentrepre-
nører), kvalitetskontroller, energimærk-
ning og trykprøvning.
Den administrative medarbejder (jeg) 
skal gerne have styr på ovennævnte.

Så er der opgaver, som ligger lige til ven-
strebenet:
Hjemmesiden skal opdateres – her er det 
rart at vide lidt om, hvordan man redige-
rer en hjemmeside.
Diverse indberetninger til det offentlige 
– herunder til Danmarks Statistik, hvilket 
er et helt kapitel for sig.
Har vi styr på backup på vores pc-er – er 
styresystemet for gammelt i forhold til 
NEMid – har vi den sidste JAVA opdate-
ring – har vi styr på digitale signaturer 
– har vi styr på e-boks – er vi i stand til 
at fakturere elektronisk (via EAN) til det 
offentlige osv. osv. osv.

Hold da op, hvor har vi mange kasketter 
og hvor er vi gode til mange ting – OG 
hvor er der meget administrativt arbejde 
i de små virksomheder.

Det er klart, at vi har betegnelsen VIRK-
SOMME KVINDER – og hvor er det rart, 
at vi via vores forening har et netværk, 
som vi bare kan benytte os af og hjælpe 
hinanden med alt det, som vores hverdag 
er fyldt med.

Samtidig vi skal huske hinanden på at 
gøre vores indflydelse gældende i alle de 
sammenhænge, hvor Virksomme Kvinder 
er på banen – Håndværksrådet, Virksom-
hedsforum, Christiansborgmøder, Vækst-
huse, ASE samt øvrige råd og nævn for at 
gøre hverdagen bare lidt nemmere for de 
små virksomheder.

Lisette H. Pedersen
Formand

Virksomme Kvinder, Nordvestjylland 

Virksomme Kvinder er navnet på vores forening

Stafetten...  nr. 22

Dothe Mehlbye
Landskasserer og 
IT-koordinator

giver stafetten
videre til...

Lisette H. Pedersen
Formand
Nordvestjylland 
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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

Absalonsgade 3
4180 Sorø

Tlf. 57 82 17 17
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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!

 
   Billede 

kjole 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.mmdesign.dk 

 
Skoubogade 2 

(overfor La Glace) 
1158 København K 

 
Tlf. 33 11 17 17 
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Ann aflagde mundtlig beretning. Denne 
var på forhånd udsendt skriftligt via e-
mail til alle medlemmer, der har tilmeldt 
sig dette.

I Anns beretning blev Virksomhedsfo-
rum under Erhvervs- og Vækstministe-
riet, hvor hun har en plads, omtalt. Der 
sker stadig forbedringer vedr. love og 
regler og
man kan stadig indberette administrative 
byrder på: Enklereregler.dk.

Der blev stillet flere spørgsmål til den 
på det tidspunkt endnu ikke afholdte 
afstemning om Europaparlement-med-
lemmer og Patentdomstolen, da Ann 
havde omtalt dette i sin beretning.

Ane Buch, HVR gennemgik argumen-
terne for og imod Patentdomstolen og 
besvarede deltagernes spørgsmål bedst 
muligt. Der er stadig mange uafklarede 
spørgsmål.

Der var tak og kommentarer fra flere 
sider for en omfattende og god beret-
ning fra Ann, og denne blev enstemmigt 
vedtaget.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt, 
og budgettet blev fremlagt til oriente-
ring.
Kontingent for 2015 er uændret,- dog 
med indeksregulering.
(Samme metode som Håndværksrådet 
bruger).

Kontingentfordeling er uændret og fore-
lægges på HB-mødet i september jfr.
Kontingentregulativet.

Ingen indkomne forslag.

Dato for næste års generalforsamling 
er torsdag den 21. maj 2015.

Ann takkede afgåede formand: Toni Clau-
sen, Fyn og afgåede redaktør Birgitte 
Viereck.  Ligeledes blev Inge Andersen 
takket for at Nordsjællands afd. havde 
ydet en ekstraordinær indsats for at red-
de lokalafdelingen.
Ann afsluttede med at takke Ane Buch 
for at have påtaget sig dirigenthvervet.

Efter generalforsamlingen holdt fo-
tograf Jette Seidenschnur foredrag:
Hun gav en beretning om sin opvækst 
blandt Jehovas Vidner og de vanskelige 
år, da beslutningen om at forlade denne 
gruppe langsomt modnedes i hende. 
Ikke mindst da hun selv fik børn og ikke 
ønskede, at de skulle have den opvækst, 
som hun selv havde haft.

Hun gav mange eksempler på de uhyr-
lige forhold, børn bliver udsat for. Bl.a. 
Kan det jo ikke undgås, at de bliver holdt 
uden for kammeraternes kreds i skolen, 
da de ikke må deltage i sociale arran-
gementer, såsom lejrskole, juleklip, fa-
stelavn og slet ikke deltage i eller holde 
fødselsdage.

Prisen for at fravælge Jehovas Vidner var, 
at hun blev udstødt, og at hendes familie 
ikke måtte have kontakt med hende. Det 
er så hårdt, at ca. 2/3 af de udstødte ven-
der tilbage. Dog skal de så først leve op 
til en række krav, der stilles af ”de ældste”.
Hun udtalte, at hun ikke havde fortrudt 
sin beslutning.

En beretning, der næppe lod nogen ube-
rørt, og som igen viste os, (referentens 
kommentar) at religion skal være frivillig 
og til glæde – ikke et liv fyldt med frygt, 
angst og tvang, hvor familien og lederne 
dominerer alle valg, og hvor selvstæn-
dige ønsker ikke tolereres.

Uddrag af referatet v. Ann Frederiksen

Referat af landsgeneralforsamlingen
torsdag den 22. maj 2014 på Hotel Fredericia,
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Læs mere på www.virksommekvinder.dk 
eller kontakt lokalafdelingerne.

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

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

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

På landsplan
31. oktober + 1. november
Landskonference
Sted: Nørre Vissing

27. november
Landsmøde.
Sted: Christiansborg, Fællessalen.

Herning og Omegn
22. september
Medlemsaften med info om hjertestar-
ter.

10. oktober
40 års jubilæumsfest for
Herning og omegn*

5. november
Besøg hos bedemand Søren Moesgaard*
Torsdag den 27. november
Christiansborgmøde.*

5. december
Julearrangement

København og Omegn
08. september + 03. november
(fortsætter i 2015)
Netværksmøder, for erhvervsaktive
medlemmer.
Sted: Hesselager 19, Brøndby

16. september + 21. oktoeber + 25. 
november (fortsætter i 2015)
Debat.
Sted: Laugshuset, Nørre Alle 19G.
    

24. september
Virksomhedsbesøg.
Bjørn Wiinblad – Det Blå Hus.
Sted: Lyngby

Uge 41
Besøg på Københavns Rådhus
Nærmere besked senere

8. december
Medlemsmøde (Julemøde)

Nordvestjylland 
3. septembe
”Hjortebrøl” Tved Klitplantage.

2. oktober
Virksomhedsbesøg i denckerdeluxe, Ny-
købing.

10. december
Julemøde hos Jette i Vorupør.

Sydsjælland
8. september 2014
Sankt Birgitta Kloster

23. oktober 2014 
Kræftrådgivningen - Næstved

December
Julemøde

Sydvestjylland
10. september
Virksomhedsbesøg 
Blue Water Dokken i Esbjerg
  
17. oktober
Gram Slot, vi skal på Ghost Walk, og spise 
på Gram Slots Kro
Denne aften også for mænd

5. december
Julemøde på Rest. Parken

Sønderjylland
18. september
Kursus i I-pad i samarbejde med AOF.

15. oktober kl. 19.00.
Foredrag m/Shahin, om hendes rejse  
fra Persien til Danmark.

18. november
Arrangement på Skipperhuset m/Jyske 
Bank og Advokatfirmaet Buch & Baruah.

2. december
Julearrangement hos La Petite Provence 
i Kolding.

Vejle og Opland
Den 11. september 2014
”Ram Plet med Virksomme Kvinder”

Oktober - endelig dato mangler
Få gode ideer til din garderobe med en 
professionel stylist.

Vestsjælland
5. september
2 dage Fangel Kro
HB møde afd. best. Landsledelsen

6. oktober
Besøg på en politistation

25. november
Bro Mølle Kro
Julemøde 

1. december 
Chokoladekursus

Østjylland 
25. september
Fru Møllers Møller 

Uge 47
Inspirationsaften hos Kirsten

Dato oplyses senere
Julefrokost

Det sker i afdelingerne 
i 2. halvår 2014
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Nåede	  du	  det	  ikke	  –	  så	  skynd	  dig	  

VIRKSOMMMEKVINDERS	  LANDSKONFERENCE	  2014	  

FINDER	  STED	  FRA	  FREDAG	  DEN	  31.	  OKTOBER	  kl.12.00	  	  
TIL	  LØRDAG	  DEN	  1.	  NOVEMBER	  kl.12.00	  

	  
Stedet	  er:	  Nørre	  Vissing	  Kro,	  Låsbyvej	  112,	  Nørre	  Vissing,	  8600	  Skanderborg	  

 Inspiration,	  input	  og	  nærvær	  

	  

Vi	  mødes	  ude	  midt	  på	  landet	  på	  den	  mest	  fantastiske	  Kro	  med	  charme,	  hygge	  og	  utroligt	  lækkert	  
mad.	  

På	  programmet	  er	  bl.a.	  iværksætter,	  foredragsholder	  og	  forfatter	  Michelle	  Hviid	  (kendt	  fra	  TV	  
programmet	  ”Læsø	  kalder”	  og	  som	  kærlighedsminister	  i	  radio	  programmet	  ”Så	  har	  vi	  balladen”),	  
Advokat	  Helle	  Brandt	  fra	  Ret&Råd	  Sundhuset	  i	  Horsens	  med	  emnet	  ”Piger	  og	  penge”	  og	  
hospitalsklovnen	  Petunia.	  

Kontakt	  Anette	  Laursen	  alc@alc-‐consulting.dk	  eller	  Lone	  Laursen	  ll@vmplast.dk	  	  fra	  Østjylland	  for	  
tilmelding	  eller	  nærmere	  information	  

	  
Lokalforeningen	  Østjylland	  glæder	  sig	  til	  at	  se	  jer	  
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Hirsevej 19 • DK-6100 Haderslev • Telefon 7452 7092
www.soenderjydsk-kaal.dk • post@soenderjydsk-kaal.dk • facebook.com/soenderjydsk.kaal

Vi fejrer 40 års jubilæum, og det vil glæde os at se kunder, 
samarbejdspartnere samt familie og venner til en festlig jubilæums-
reception på Tørning Mølle, Tørningvej 6 i Hammelev ved Vojens 
lørdag den 20. september 2014 kl. 12-16.
Vi serverer selvfølgelig et let traktement med grønlangkål og 
gammeldags hvidkål. Tilmelding på e-mail: jubi40aar@sdjk.dk

Venlig hilsen Birgitte og Jørn Viereck

Sæt kryds i kalenderen
den 20. september

Vi ønsker os ikke gaver til receptionen, men det vil glæde os, hvis 
du i stedet indsætter et beløb på konto-nr. 7915-1223355. Beløbet vil
ubeskåret blive skænket til Julemærkehjemmet i Kollund.

Sæt kryds i kalenderen
den 20. september

-og stadig
cool!

40AR40AR
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107 personer fra hele landet, hvoraf fler-
tallet var VIRKSOMMEkvinder var onsdag 
den 2. april mødt op på Hotel Hede-
gården i Vejle, hvor regionssamarbej-
det mellem Sydjylland, Syd Vestjylland, 
Herning og Omegn, Vejle og Østjylland 
for 3. gang inviterede til en fornøjelig 
aften med en foredragsholder, der både 
kunne fortælle og sikre at vore latter-
muskler blev rørt. Henrik Qvortrup var 
manden, der denne aften skulle fortælle 
om sit omskiftelige liv fra spindoktor 
over chefredaktør for sladder til seriøs 
og troværdig politiskredaktør.  Inden 
foredraget nåede vi lige at få en utrolig 
lækker menu bestående at en let tappas 
forret, braiseret kalvekød med kartofler, 
rodfrugter og forskellige salater og en 
lækkerdessert buffet.

Henrik er uddannet som journalist for 
25 år siden fra Journalisthøjskolen i År-
hus. Det første han for talte var, at han 
godt ved, at han ikke kan bryste sig af 
at være i et fag med høj troværdighed, 
hvis man skal tro på meningsmålingerne. 
Han fremførte dog, at journalistfaget var 
opadgående på troværdigheds skalaen 
og nu er på 4. pladsen nedefra, kun 
overgået af politikere, spindoktorer og 
brugtvognsforhandlere.

Henrik var Danmarks første spindoktor. 
Det blev han da han blev pressechef for 
Venstre i slutningen af 90´erne, hvor han 
bl.a. skulle rådgive Anders Fogh Rasmus-
sen i missionen om at gøre Venstre til 
et folkeparti. Det vigtigste i jobbet var 
ikke at tale Anders Fogh Rasmussen ef-

ter munden, men at udfordre og sætte 
tingene i perspektiv. 

Efterfølgende var Henrik chefredaktør 
på Se&Hør i næsten 7 år, et job han kun-
ne lide fordi der skulle prøves grænser af, 
men også et job, hvor der kom mange 
hadefulde mails. Et job som chefredaktør 
på et sladder blad skal håndteres profes-
sionelt, og professionalismen er også at 
se ud over den gode smag, at gå lige til 
grænsen og bruge tid på at forberede 
sig til den næste retslige efterspil pga. 
personer er mindre begejstrede for at 
være havnet i Se&Hør.

Nu har han så igennem de sidste 5½ år 
været politisk redaktør på TV2, en evig-
hedsmaskine der aldrig stopper. Hans 
opgave er at følge med - og hele tiden 
være på forkant med de politiske finur-
ligheder. Henrik er en levende fortæl-
ler og vi får en rundtur omkring den 
nuværende politiske situation og de 
dilemmaer de forskellige ledere eller 
ministre kan være i, og som han siger, 
der er ingen retfærdighed indenfor poli-
tik – Timing er alt! Det eneste tidspunkt, 
hvor det er OK for politikere at lyve er: 
om deres fremtidsplaner, devaluering 
og  (for statsministeren) beslutningen 
om hvornår det næste valg kommer. 
Han giver også udtryk for, at spindok-
torerne gør sig store anstrengelser med 
at få politikerne placeret i menneskelige 
situationer, for at vælgerne bedre skal 
kunne lide dem, da der er så lille en for-
skel politisk. Aftenen blev rundet af med 
besvarelse af spørgsmål og – et lille væd-
demål om muligheden for at Kristian 
Thuesen Dahl bliver minister efter næste 
valg? I så fald er Henrik Qvortrup parat 
til at spise endnu en stråhat.

Regionsaften med Henrik Qvortrup onsdag den 2. april
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Fyn
Hermed lige en lille hilsen fra den nye bestyrelse og et kort lille 
skriv om de senest og kommende arrangementer.

D. 25.3.2014 Efter en utrolig spændende 
rundvisning på Tømrer og snedker Henning 
Hansen´s virksomhed afholdt de fynske 
VIRKSOMMEkvinder deres årlige generalfor-
samling i kantinen. Her var der blandt andet 
valg til bestyrelsen. Toni Clausen og Anette 
Thrane indvillige i at blive i bestyrelsen. Toni 
som menigt medlem og Anette som kasser. 
Dorthe Mehlbye var suppleant og indtrådte i bestyrelsen som 
menigt medlem. Udover dem er Doris Krarup Mogensen og 
Tina Linde Søe også bestyrelsesmedlem. Doris har ved kon-
stitueringen taget formandsposten, Dorthe sekretærposten. 
Sammensætningen og kontaktoplysninger kan ses på hjem-
mesiden www.virksommekvinder.dk under kontakt og Fyn. 
På generalforsamlingen var en god stemning og flere tilbød og 
hjælpe med at stå for et arrangement. Bestyrelsen har efter-
følgende uddelegeret nogle arrangementer til medlemmerne.

D. 6.5.2014 Virksomhedsbesøg hos landets største Champig-
nonfabrik Egehøj. Her fortalte 
Kent Stenvang om virksomhe-
dens historie, udvikling og ide-
grundlag. Efter en rundvisning 
hvor vi så svampe i alle stadier 
og set et produktionsapparat hvor der er tænkt over ALLE 
detaljer fik vi serveret en skøn buffet med retter tilberedt med 
champignoner. Kent besvarede på flere spørgsmål om blandt 
andet konkurrenceforholdene i ind- og udland samt arbejds-
miljø i en branche med meget ensformigt arbejde. En utrolig 
spændende aften. Virksomheden kan følges på Facebook og 
på deres hjemmeside www.egehoj-champignon.dk

I forbindelse med vores arbejde med VIRKSOMMEkvinders 
mærkesager har to repræsentanter fra Nordfyn deltaget i en 
Visionscamp for Nordfyns kommune. 
Kommunalbestyrelsen satte handling bag begrebet ”det aktive 
medborgerskab” hvor de udfra en grovtegning til en vision øn-
skede og inddrage foreninger, erhvervslivet og borgerne til at 
komme med input. Under overskrifterne ”Modig og fokuseret 
udvikling (nøgleord: Vækst og uddannelse), Den lærende 
oplevelse (nøgleord: Bosætning, infrastruktur & natur, kultur 
og fritid), Overskud gennem medborgerskab (nøgleord: Det 
aktive medborgerskab, sundhed og livskvalitet.) Nye Veje til 
læring og bæredygtighed (nøgleord Land/by, bæredygtig-
hed)” blev der i grupper brainstormet, udviklet nye ideer og 
diskuteret hvilken prioritering de forskellige ønsker skulle have.
En super spændende dag fyldt med inspiration og hvor VIRK-
SOMMEkvinder igen blev budt indenfor og fik taletid.

Herning og Omegn
Torsdag d. 6. marts afholdte vi vores årlige generalforsamling 
for Herning og omegn.
Det foregik på Brande Camping. 
Efter en dejlig middag gik vi over til afholdelse af generalfor-

samlingen. 2 medlemmer ønskede ikke genvalg til bestyrel-
sen. Vi besluttede at vi fremover kun vil have en suppleant og 
havde derfor kun brug for 1 nyt medlem. Heldigvis var det ikke 
noget problem at få det ene nye medlem. Nu består besty-
relsen af 5 medlemmer + 1 suppleant. Desuden har Inge Holt 
påtaget sig kasserer jobbet. Det er vi meget taknemmelige 
for. Vi konstituerer os d. 23 april på 1. bestyrelsesmøde 
Tak til Inger Sørensen og Hanne Primdahl for godt samarbejde 
og velkommen til Carin Uhde i bestyrelsen.

D. 8 april var vi på besøg hos Brande Brille og smykkecenter. 
Det er en af vores egne medlemme, Hanne Hald som har 2 
flotte butikker i Storegade Brande.
Butikkerne ligge lige ved siden af hinanden så her kunne vi gå 
fra brille til smykkebutik som vi havde lyst.
Vi fik en lille rundvisning af Hanne, som også fortalte om, hvor-
dan hun driver butikkerne. Herefter var der mulighed for at 
prøve de sidste nye brillemodeller og se de nye flotte smykker. 
En rigtig god og inspirerende aften, hvor vi også havde mu-
lighed for at gøre en god handel.

Nu mangler vi 1 arrangement i denne sæson hvorefter vi hol-
der en lille sommerpause.
Wenche Fløe

København og Omegn
Debatgruppen startede op med deres første debataften den 
18. februar efterfulgt af endnu to den 18. samt 25. marts.

Vores litteraturgruppe mødes fortsat hver anden måned. I år 
med temaet yngre, nordiske, kvindelige forfattere. Der er pt. 9 
pensionerede medlemmer i gruppen. 

Den 25. februar var vi en lille sluttet skare på 11, der blev ført 
ind i Numerologiens verden. Mauren Pihl, som er numerolog, 
krystal- og reikihealer, massør og zoneterapeut giv os et ind-
blik hvad vores navn, fødselsdato og fødselsmåned, har af be-
tydning på hvordan vores liv former sig. Jeg tror vi alle mødte 
op med en sund skepsis, men vi fik alle noget med hjem, idet 
Mauren i sig selv er en spændende person, og ikke var ude på, 
at vi alle skulle ændre navn.

Den 12.marts var vi 23 deltagere, medlemmer og ledsagere, 
der var på virksomhedsbesøg/ fyraftensmøde hos auktions-
huset Lauritz.com i Herlev. Her fortalte 2 kompetente ansatte 
om hvordan effekterne bliver vurderet, kontrolleret i politiets 
lister om mulige tvivlsomme varer og fotograferet inden det 
bliver lagt på net-auktionen. Alt foretages mange gange om 
dagen og varerne er på auktion i en uge. Huset samarbejder 
med freelance vurderingsfolk indenfor hvert sit speciale, f.eks. 
ure og frimærker, så der kan derfor være ventetid på at få en 
vurdering.. Vi fik vist hvordan man kan søge på alt mellem him-
mel og jord, stort og småt på deres net-auktion. Aftenen bød 
også på en rundtur i deres showroom. Det var en spændende 
aften - og flere af os fik ideer til at købe og sælge. Prøv selv at 
gå ind på Lauritz.com og bliv inspireret. Men pas på det kan 
være vanedannende..

Den 8. april afholdt vi så vores årlige lokale generalforsamling. 
20 medlemmer havde fundet vej til Amager og Restaurant 
Kareten. Vores fantastiske formand Bente Svendsen aflagde 
sin beretning om året der var gået. Som altid et meget aktivt 
år. Herefter gik vi over til valg til kommende års bestyrelse. 

LOKALSTOF
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Vores næstformand Benita Sørensen, havde desværre valgt 
at stoppe i bestyrelsen, men fortsætter med at styre vores 
Netværksgruppe, stor tak til Benita for det arbejde du har lagt 
i bestyrelsen. Nyt medlem i bestyrelsen blev Susan Meinicke. 
Bestyrelsen består herefter af Formand Bente Svendsen, Kas-
serer Birgit Hansen, Sekretær Annette Kjehr, øvrige bestyrelses-
medlemmer Gitte Jagd Larsen, Yrsa Jørgensen, Susan Baerens 
og Susan Meinicke. Som revisor blev Lotte Warner genvalgt for 
2 år. Vi har som mange andre afdelinger en udfordring med at 
finde en ny formand til at efterfølge Bente som går af næste 
år. Det er nogle store sko der skal fyldes ud.
På generalforsamlingen drøftede vi muligheden for en rulleskift 
på formandsposten. 1 år som næstformand, derefter et år som 
formand for som til sidst at afslutte med 1 år som ”bagformand”.  
I alt 3 år, det mener vi måske kan gøre det mere overkommeligt 
at melde sig som kandidat.

Vores netværksgruppe afholder sit næste møde den 5. maj hvor 
temaet vil være ”Brug af sociale medier”. Hvis du er erhvervs-
aktiv er du meget velkommen til næste møde.

Den 10. maj afholder vi vores ”Københavns Afdelingens” 50 års 
jubilæum på Flakfortet, vi håber på en festlig dag i VK tegn.

Tirsdag den 3. juni afholder vi vores årlige sommermøde. Ind-
bydelse forventes udsendt i begyndelsen af maj.
Annette Kjehr og Susan Baerens.

Nordvestjylland
”Kartellet” 
Mandag den 3. marts mødtes vi 11 piger til en biograftur i Bio-
Mors i Nykøbing Mors.
Filmen vi så hed Kartellet, en ny dansk film om karteldannel-
ser i håndværksfagene. Filmen handler om en ung mand, der 
ikke vil deltage i karteldannelse inden for sit fag. Det kommer 
til at gå ham rigtig ilde. I betragtning af, at filmen bygger på 
autentiske begivenheder herhjemme i Danmark, må man nok 
sige at den giver stof til eftertanke. Hvem skulle tro, at vi her i 
lille Danmark har mafialignende tilstande!!
Efter filmen gik vi alle i samlet trop hen på Pakhuset for at 
nyde lidt godt til ganen og diskuterede det vi lige havde set. . 
Lisette H. Pedersen

Om Hjerte-lunge redning/genoplivning
Onsdag den 19. marts varmedlemmer og ægtefæller/samle-
vere til arrangementet.
Vi var 21, som deltog i arrangementet, hvor stationsleder ved 
Hanstholm Redningsstation, Morten Olsen fortalte om red-
ningsstationen, og hvordan en hverdag på stationen kunne 
se ud.
Morten Olsen er desuden frivillig brandmand og har derudover 
været igangsætter af en frivillig førstehjælpsordning ”SMS-
hjertestop” i Hanstholm-området.
Det blev en utrolig spændende og lærerig aften, hvor vi alle 
fik et indblik i hverdagen på Redningsstationen.
Vi fik også en fornemmelse af det store arbejde, som frivil-
lige har ydet for at få en SMS-hjertestop ordning på plads i 
området, hvor de har fået opsat hjertestartere flere steder 
(hjertestarterne er indkøbt via hjælp fra sponsorer og fonde).
Dertil er knyttet en sms-ordning, hvor der bliver sendt sms 
til frivillige brandmænd, sygeplejersker og reddere fra om-
rådet samtidig med, at ambulancen bliver sendt af sted. 
Det vil sige, at de lokale frivillige kan gå i gang med hjertemas-

sage og evt. stød, indtil 
ambulancen når frem, 
hvilket betyder en me-
get større chance for at 
redde liv!
Derudover fik vi lov 
til at forsøge os med 
hjertemassage og hjer-
testarter – og vi kan 
hilse og sige, at der 
skal lægges kræfter i 
hjertemassagen….
Desuden blev vi over-
bevist om, at ingen 
skal tøve med at bruge 
en hjertestarter. Hjer-
testarteren fortæller, 
hvad man skal gøre 
igennem hele forløbet – og er det ”kun” nødvendigt med 
hjertemassage, fortæller maskinen også dette. Så der er ikke 
noget at blive i tvivl om. En rigtig god aften med gode fortæl-
linger af Morten.
Vi afsluttede aftenen med kaffe og lidt godt til.
Jette Mikkelsen

Sydsjælland
Søndag den 13. april besøgte vi Kopenhagen Fur, Verdens 
største Pelsauktion.
Fem gange om året forvandles auktionshuset i Glostrup til et 
internationalt minisamfund. Der tales kinesisk, græsk, russisk, 
engelsk, tysk, italiensk, koreansk, japansk og en række andre 
sprog.
Der holdes 5 auktioner 
i hver salgssæson, som 
strækker sig fra de-
cember, hvor skindene 
er nypelsede, til sep-
tember, hvor de sidste 
skind sælges.
Før hver auktion er der 5-6 dages eftersyn, hvor opkøberne 
inspicerer og vurderer skindene.
Der er mellem 400 og 800 købere fra hele verden under hver 
auktion.
På vores guidede rundvisning så vi bl.a. hvordan skindene blev 
sorteret, med optiske specielt udviklet maskiner, opbevaret 
med videre.
Vi var også heldige at komme ind hvor selve auktionen fore-
går, her skete der virkelig noget. På Kopenhagen Fur anvendes 
hammerslag til højestbydende og når hammeren er banket i 
podiet er ikke mindre end verdensmarkedsprisen på mink-
skind fastsat.
På hver auktion udbydes op mod 5 millioner minkskind, samt 
en række andre pelstyper. På 5 auktionsdage kan Kopenhagen 
Fur sælge skind for 3 milliarder kr. Det svarer til, at der bliver 
solgt skind for omkring 25.000 kr. i sekundet. Hvert 9. sekund 
er der hammerslag.
Besøget på Kopenhagen Fur blev fulgt op af et virksomheds-
besøg på Nordgaard Mink.
Der er i alt 2.100 avlstæver på farmen, som er fordelt i 12 hal-
ler. Der produceres ca. 11.000 skind om året i 9 forskellige far-
vetyper, som sælges på pelsauktionen hos Kopenhagen Fur.
Ved besøget fik vi en rigtig god og informativ rundvisning, 
hvor der var fremvisning af mink og deres hvalpe i hallerne.

Det vil sige, at de lokale frivillige kan gå i gang med hjertemassage og evt. 
stød, indtil ambulancen når frem, hvilket betyder en meget større chance for at 
redde liv! 
Derudover fik vi lov til at forsøge os med hjertemassage og hjertestarter – og 
vi kan hilse og sige, at der skal lægges kræfter i hjertemassagen…. 
Desuden blev vi overbevist om, at ingen skal tøve med at bruge en 
hjertestarter. Hjertestarteren fortæller, hvad man skal gøre igennem hele 
forløbet – og er det ”kun” nødvendigt med hjertemassage, fortæller maskinen 
også dette. Så der er ikke noget at blive i tvivl om. En rigtig god aften med 
gode fortællinger af Morten. 
Vi afsluttede aftenen med kaffe og lidt godt til. 
 
Jette Mikkelsen 
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Virksomme	  Kvinder	  –	  Sydsjælland.	  

Søndag	  den	  13.	  april	  besøgte	  vi	  Kopenhagen	  Fur,	  Verdens	  største	  Pelsauktion.	  

Fem	  gange	  om	  året	  forvandles	  auktionshuset	  i	  Glostrup	  til	  et	  internationalt	  minisamfund.	  Der	  tales	  kinesisk,	  
græsk,	  russisk,	  engelsk,	  tysk,	  italiensk,	  koreansk,	  japansk	  og	  en	  række	  andre	  sprog.	  

Der	  holdes	  5	  auktioner	  i	  hver	  salgssæson,	  som	  strækker	  sig	  fra	  december,	  hvor	  skindene	  er	  nypelsede,	  til	  
september,	  hvor	  de	  sidste	  skin	  sælges.	  

Før	  hver	  auktion	  er	  der	  5-‐6	  dages	  eftersyn,	  hvor	  opkøberne	  inspicerer	  og	  vurderer	  skindene.	  

Der	  er	  mellem	  400	  og	  800	  købere	  fra	  hele	  verden	  under	  hver	  auktion.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

På	  vores	  guidede	  rundvisning	  så	  vi	  bl.a.	  hvordan	  skindene	  blev	  sorteret,	  med	  optiske	  specielt	  udviklet	  
maskiner,	  opbevaret	  med	  videre.	  

Vi	  var	  også	  heldige	  at	  komme	  ind	  hvor	  selve	  auktionen	  foregår,	  her	  skete	  der	  virkelig	  noget.	  På	  Kopenhagen	  
Fur	  anvendes	  hammerslag	  til	  højestbydende	  og	  når	  hammeren	  er	  banket	  i	  podiet	  er	  ikke	  mindre	  end	  
verdensmarkedsprisen	  på	  minkskind	  fastsat.	  

På	  hver	  auktion	  udbydes	  op	  mod	  5	  millioner	  minkskind,	  samt	  en	  række	  andre	  pelstyper.	  På	  5	  auktionsdage	  
kan	  Kopenhagen	  Fur	  sælge	  skind	  for	  3	  milliarder	  kr.	  Det	  svarer	  til,	  at	  der	  bliver	  solgt	  skind	  for	  omkring	  
25.000	  kr.	  i	  sekundet.	  Hvert	  9.	  sekund	  er	  der	  hammerslag.	  

Besøget	  på	  Kopenhagen	  Fur	  blev	  fulgt	  op	  af	  et	  virksomhedsbesøg	  på	  Nordgaard	  Mink.	  
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Pelsdyr er meget følsom-
me overfor kvaliteten af 
foderet, og derfor skal 
foderet altid være frisk. 
Via foderproducenternes 
fælles virksomhed, Dansk 
Pelsdyr Foder, indkøbes 
råvarerne til hele branchen og derved sikres ensartet kvalitet 
og daglig levering til hver enkelt farm. Foderet produceres på 
fodercentraler rundt om i landet.
Hvalpeperioden (fødselsperioden) strækker sig normalt fra 
den 25. april til den 10. maj. 
I store kuld (mere end 8-9 
hvalpe) flyttes nogle af 
hvalpene til andre tæver, 
så tæven kan passe kuldet 
tilfredsstillende. Tæver med 
få hvalpe kan udmærket 
overtage ekstra hvalpe fra 
større kuld. Når hvalpene er fire uger gamle, begynder fodrin-
gen på redekasselåget. På den måde får man hurtigere vænnet 
hvalpene til at æde selv, så tæven aflastes.
Hvalpene vænnes fra mo-
deren ved otte ugers alde-
ren. Omkring 1. juli place-
res hvalpene med en han 
og en tæve sammen for at 
sikre en normal adfærds-
udvikling. Avlstæven pla-
ceres ved fravænning i et 
bur med en velpakket og 
trækfri redekasse.
I slutningen af august er minkens kropsudvikling stort set 
afsluttet. Herefter består tilvæksten primært af fedt. Ultimo 
oktober begynder udvælgelsen af næste års avlsdyr. Dyrenes 
størrelse, fodereffektivitet, adfærd, sundhed og pelsens kvalitet 
vurderes. De dyr, der ikke skal fortsætte som avlsdyr, pelses.
Pelsningen foregår i november/december. Under pelsningen 
behandles skindet, så det er holdbart i op til et år. Skindene 
trækkes på taner, så de holder faconen efter tørring.

Sydvestjylland
D. 25. februar mødtes VIRKSOMME kvinder med ægtefæller på 
den nye Falck station i Esbjerg. 
Falck har bygget ny tidssvarende station, hvor GASA holdt til 
for flere år siden. 
Falck tekniker Ivan Haahr Schrøder gav os en god rundvisning, 
og fortalte om den nye station i forhold til de gamle bygninger 
på Darumvej. Desuden så vi nye og gamle brandbiler + ambu-
lancer. Her er der jo også sket en fantastisk udvikling, især når 
man kigger bagud, og selv er 60+.
En spændende aften, som blev afsluttet med karbonade, gule-
rødder og ærter på restaurant Parken i Vognsbølparken.

D. 17. marts mødtes vi igen. 
Denne gang til vin- og ostesmagning hos Inger’s Ost og Vin, som 
ligger i Helgolandsgade i Esbjerg. En dejlig butik at handle i, men 
lokalerne er ikke så store. Derfor havde Inger lejet et lokale hos 
genboen Frandsens Fabrik. Her serverede hun ni gode vine fra 
Italien, Californien, Australien og andre gode steder. Hertil fik vi 
et fantastisk udvalg af tapas og spændende oste.
Inger fortalte om, dengang hun og hendes mand Jørgen, valgte 
at blive selvstændige indenfor Skibsproviantering. Der var god 

gang i Esbjerg havn, og alle var optimistiske, men efter et halvt 
år, blev der lukket og slukket på Fiskerihavnen, og så var grund-
laget for forretningen væk.
Senere kom finanskrisen, men Inger og Jørgen er gæve jyder, der 
ikke giver op. I dag har de en forretning med spændende varer 
og specialiteter, som kunderne værdsætter. En anden vigtig 
ting, som de også har bevaret, er den gode service i butikken.
Apropos Frandsens Fabrik var det en overraskelse, selv for os, 
der kom fra Esbjerg.
Udefra ligner det et parcelhus, men det viste sig, at stedet in-
deholder cafe, selskabslokaler og udstillinger, hvor kunstnere 
udstiller på skift. I fremtiden er der planerom, at indrette et lille 
bibliotek, hvor man kan komme ind fra gaden og slappe af med 
en god bog. Bliver man ikke færdig med bogen i dag, kan man 
komme igen i morgen.
Med tiden, vil man også invitere forskellige bands, til at spille 
live musik.

Generalforsamlingen i VIRKSOMME kvinder Sydvestjylland.
Den blev afholdt d. 26. marts på Restaurant Parken. Som dirigent 
valgtes Gitte Hansen.Vores formand på 15. år aflagde en spæn-
dende beretning, hvor hun kiggede bagud, men især fremad. 
Vi er kun 18 medlemmer, heraf deltog 14 incl. et nyt medlem. 
Det nye medlem, Bettina Larsen har et vikarbureau, Here2Care. 
Herfra formidler hun vikarer til sundhedssektoren.
 Vi, aktive medlemmer, kan stadigvæk få ny inspiration fra VIRK-
SOMME kvinders landsforening, og da Laila er i Landsledelsen, 
Lisbeth kursusleder og Gitte referent til HB møderne, hører vi 
af og til nyt fra hele landet. Samtidig roser Laila vores passive 
medlemmer for at være særlig aktive, da de gerne deltager i f. 
eks. Regionsmøder og det årlige Christiansborg møde.
Hun gjorde også opmærksom på vigtigheden af, at reklamere 
for foreningen i forb.m. generationsskifte, og at vores møder er 
åbne for gæster, som evt. senere vil være medlem.
Kassereren fik godkendt regnskabet. 
Suppleant Grethe Wilms modtog ikke genvalg, men det nye 
medlem Betina Larsen var frisk til at overtage Grethes plads.

I dag ser bestyrelsen således ud:
Formand : Laila Haahr Hansen
Kasserer: Ellen Jørgensen
Menige bestyrelsesmedlemmer: Kelly Møller, Elisabeth Weber, 
Merete Jensen
Suppleanter: Gitte Hansen, Bettina Larsen
Revisorer: Anna-Lise Raun, Lillian Davidsen
Under eventuelt blev der snakket sommerudflugt, og derefter 
fik vi serveret en dejlig middag, hvor der blev snakket på kryds 
og tværs.

Sommerudflugten gik til Olsens Paradis ved Vejrup.
D. 18. juni mødtes 7 piger med madkurv, drikkevarer og godt 
humør i Olsens Paradis. En stenhave med mange skønne kroge, 
bautastene og søer.Haven er skabt af en mand med skæve ideer. 
Han har hentet sten i bl.a. Sverige og sjældne planter i Holland. 
En rigtig hyggelig aften, hvor vi kunne ønske hinanden god 
sommer.
Anna Birthe Pedersen.

Sønderjylland
Virksomhedsbesøg på Bestseller
Knap 30 personer var torsdag den 6. februar mødt op til rundvis-
ning på Bestsellers nye logistikcenter v/Bramdrup, få kilometer 
vest for Haderslev.

Virksomme	  Kvinder	  –	  Sydsjælland.	  

Søndag	  den	  13.	  april	  besøgte	  vi	  Kopenhagen	  Fur,	  Verdens	  største	  Pelsauktion.	  

Fem	  gange	  om	  året	  forvandles	  auktionshuset	  i	  Glostrup	  til	  et	  internationalt	  minisamfund.	  Der	  tales	  kinesisk,	  
græsk,	  russisk,	  engelsk,	  tysk,	  italiensk,	  koreansk,	  japansk	  og	  en	  række	  andre	  sprog.	  

Der	  holdes	  5	  auktioner	  i	  hver	  salgssæson,	  som	  strækker	  sig	  fra	  december,	  hvor	  skindene	  er	  nypelsede,	  til	  
september,	  hvor	  de	  sidste	  skin	  sælges.	  

Før	  hver	  auktion	  er	  der	  5-‐6	  dages	  eftersyn,	  hvor	  opkøberne	  inspicerer	  og	  vurderer	  skindene.	  

Der	  er	  mellem	  400	  og	  800	  købere	  fra	  hele	  verden	  under	  hver	  auktion.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

På	  vores	  guidede	  rundvisning	  så	  vi	  bl.a.	  hvordan	  skindene	  blev	  sorteret,	  med	  optiske	  specielt	  udviklet	  
maskiner,	  opbevaret	  med	  videre.	  

Vi	  var	  også	  heldige	  at	  komme	  ind	  hvor	  selve	  auktionen	  foregår,	  her	  skete	  der	  virkelig	  noget.	  På	  Kopenhagen	  
Fur	  anvendes	  hammerslag	  til	  højestbydende	  og	  når	  hammeren	  er	  banket	  i	  podiet	  er	  ikke	  mindre	  end	  
verdensmarkedsprisen	  på	  minkskind	  fastsat.	  

På	  hver	  auktion	  udbydes	  op	  mod	  5	  millioner	  minkskind,	  samt	  en	  række	  andre	  pelstyper.	  På	  5	  auktionsdage	  
kan	  Kopenhagen	  Fur	  sælge	  skind	  for	  3	  milliarder	  kr.	  Det	  svarer	  til,	  at	  der	  bliver	  solgt	  skind	  for	  omkring	  
25.000	  kr.	  i	  sekundet.	  Hvert	  9.	  sekund	  er	  der	  hammerslag.	  

Besøget	  på	  Kopenhagen	  Fur	  blev	  fulgt	  op	  af	  et	  virksomhedsbesøg	  på	  Nordgaard	  Mink.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Der	  er	  i	  alt	  2.100	  avlstæver	  på	  farmen,	  som	  er	  fordelt	  i	  12	  haller.	  Der	  produceres	  ca.	  11.000	  skind	  om	  året	  i	  
9	  forskellige	  farvetyper,	  som	  sælges	  på	  pelsauktionen	  hos	  Kopenhagen	  Fur.	  

Ved	  besøget	  fik	  vi	  en	  rigtig	  god	  og	  informativ	  rundvisning,	  hvor	  der	  var	  fremvisning	  af	  mink	  og	  deres	  hvalpe	  
i	  hallerne.	  

Pelsdyr	  er	  meget	  følsomme	  overfor	  kvaliteten	  af	  foderet,	  og	  derfor	  skal	  foderet	  altid	  være	  frisk.	  Via	  
foderproducenternes	  fælles	  virksomhed,	  Dansk	  Pelsdyr	  Foder,	  indkøbes	  råvarerne	  til	  hele	  branchen	  og	  
derved	  sikres	  ensartet	  kvalitet	  og	  daglig	  levering	  til	  hver	  enkelt	  farm.	  Foderet	  produceres	  på	  fodercentraler	  
rundt	  om	  i	  landet.	  

Hvalpeperioden	  (fødselsperioden)	  strækker	  sig	  normalt	  fra	  den	  25.	  april	  til	  den	  10.	  maj.	  I	  store	  kuld	  (mere	  
end	  8-‐9	  hvalpe)	  flyttes	  nogle	  af	  hvalpene	  til	  andre	  tæver,	  så	  tæven	  kan	  passe	  kuldet	  tilfredsstillende.	  Tæver	  
med	  få	  hvalpe	  kan	  udmærket	  overtage	  ekstra	  hvalpe	  fra	  større	  kuld.	  Når	  hvalpene	  er	  fire	  uger	  gamle,	  
begynder	  fodringen	  på	  redekasselåget.	  På	  den	  måde	  får	  man	  hurtigere	  vænnet	  hvalpene	  til	  at	  æde	  selv,	  så	  
tæven	  aflastes.	  

Hvalpene	  vænnes	  fra	  moderen	  ved	  otte	  ugers	  alderen.	  Omkring	  1.	  juli	  placeres	  hvalpene	  med	  en	  han	  og	  en	  
tæve	  sammen	  for	  at	  sikre	  en	  normal	  adfærdsudvikling.	  Avlstæven	  placeres	  ved	  fravænning	  i	  et	  bur	  med	  en	  
velpakket	  og	  trækfri	  redekasse.	  

I	  slutningen	  af	  august	  er	  minkens	  kropsudvikling	  stort	  set	  afsluttet.	  Herefter	  består	  tilvæksten	  primært	  af	  
fedt.	  Ultimo	  oktober	  begynder	  udvælgelsen	  af	  næste	  års	  avlsdyr.	  Dyrenes	  størrelse,	  fodereffektivitet,	  
adfærd,	  sundhed	  og	  pelsens	  kvalitet	  vurderes.	  De	  dyr,	  der	  ikke	  skal	  fortsætte	  som	  avlsdyr,	  pelses.	  

Pelsningen	  foregår	  i	  november/december.	  Under	  pelsningen	  behandles	  skindet,	  så	  det	  er	  holdbart	  i	  op	  til	  et	  
år.	  Skindene	  trækkes	  på	  taner,	  så	  de	  holder	  faconen	  efter	  tørring.	  

	  

	  

Der	  er	  i	  alt	  2.100	  avlstæver	  på	  farmen,	  som	  er	  fordelt	  i	  12	  haller.	  Der	  produceres	  ca.	  11.000	  skind	  om	  året	  i	  
9	  forskellige	  farvetyper,	  som	  sælges	  på	  pelsauktionen	  hos	  Kopenhagen	  Fur.	  

Ved	  besøget	  fik	  vi	  en	  rigtig	  god	  og	  informativ	  rundvisning,	  hvor	  der	  var	  fremvisning	  af	  mink	  og	  deres	  hvalpe	  
i	  hallerne.	  

Pelsdyr	  er	  meget	  følsomme	  overfor	  kvaliteten	  af	  foderet,	  og	  derfor	  skal	  foderet	  altid	  være	  frisk.	  Via	  
foderproducenternes	  fælles	  virksomhed,	  Dansk	  Pelsdyr	  Foder,	  indkøbes	  råvarerne	  til	  hele	  branchen	  og	  
derved	  sikres	  ensartet	  kvalitet	  og	  daglig	  levering	  til	  hver	  enkelt	  farm.	  Foderet	  produceres	  på	  fodercentraler	  
rundt	  om	  i	  landet.	  

Hvalpeperioden	  (fødselsperioden)	  strækker	  sig	  normalt	  fra	  den	  25.	  april	  til	  den	  10.	  maj.	  I	  store	  kuld	  (mere	  
end	  8-‐9	  hvalpe)	  flyttes	  nogle	  af	  hvalpene	  til	  andre	  tæver,	  så	  tæven	  kan	  passe	  kuldet	  tilfredsstillende.	  Tæver	  
med	  få	  hvalpe	  kan	  udmærket	  overtage	  ekstra	  hvalpe	  fra	  større	  kuld.	  Når	  hvalpene	  er	  fire	  uger	  gamle,	  
begynder	  fodringen	  på	  redekasselåget.	  På	  den	  måde	  får	  man	  hurtigere	  vænnet	  hvalpene	  til	  at	  æde	  selv,	  så	  
tæven	  aflastes.	  

Hvalpene	  vænnes	  fra	  moderen	  ved	  otte	  ugers	  alderen.	  Omkring	  1.	  juli	  placeres	  hvalpene	  med	  en	  han	  og	  en	  
tæve	  sammen	  for	  at	  sikre	  en	  normal	  adfærdsudvikling.	  Avlstæven	  placeres	  ved	  fravænning	  i	  et	  bur	  med	  en	  
velpakket	  og	  trækfri	  redekasse.	  

I	  slutningen	  af	  august	  er	  minkens	  kropsudvikling	  stort	  set	  afsluttet.	  Herefter	  består	  tilvæksten	  primært	  af	  
fedt.	  Ultimo	  oktober	  begynder	  udvælgelsen	  af	  næste	  års	  avlsdyr.	  Dyrenes	  størrelse,	  fodereffektivitet,	  
adfærd,	  sundhed	  og	  pelsens	  kvalitet	  vurderes.	  De	  dyr,	  der	  ikke	  skal	  fortsætte	  som	  avlsdyr,	  pelses.	  

Pelsningen	  foregår	  i	  november/december.	  Under	  pelsningen	  behandles	  skindet,	  så	  det	  er	  holdbart	  i	  op	  til	  et	  
år.	  Skindene	  trækkes	  på	  taner,	  så	  de	  holder	  faconen	  efter	  tørring.	  
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Byggeriet blev startet i 
2010, og stod klar til indvi-
else i maj 2012.
Virksomheden beskæftiger 
210 fastansatte samt mel-
lem 20-60 vikarer, der arbej-
des på 3. holds skift. 
Alle varer bliver styret elek-
tronisk fra ankomsten og til 
levering i butikkerne. 
Koordinator Winnie Gjørret 
viste os rundt på fabrikken med start, hvor papkasser med tøj 
bliver leveret, for herefter at blive scannet og distribueret videre 
på det i alt 5 km lange rullebånd, der snor sig rundt under loftet 
på hele fabrikken og sørger for, at de enkelte kasser bliver leveret 
til den rigtige destination på lageret.
Fra det ca. 25 meter høje højlager sørger 22 kraner for at hente 
og bringe ordrerne. Virksomheden har mange udfordringer i 
forhold til de mange forskellige lande, der leveres til. F.eks. for-
langer Tyskland at få tøjet pakket på en speciel måde. Tøj leveret 
fra Kina til Indien skal pga. specielle toldregler mellemlande i 
Danmark. 2. sorteringsvarer leveres til Sydamerika.
Efter endt pakning og ekspedition af ordren kan den herefter 
blive fragtet ud til én af de 48 porte, hvor lastbiler holder parate 
til at transportere tøjet videre ud i verden.
Vi sluttede vores rundvisning af i deres kantine, hvor Winnie bl.a. 
fortalte om sit meget alsidige job som koordinator og vi fik svar 
på vore mange spørgsmål.
En rigtig spændende aften på en virksomhed med en impo-
nerende logistik - sjovt at se så mange papkasser men stort 
intet tøj.
Koncernen Bestseller er en 100% familieejet virksomhed – Fa-
milien Holch Povlsen , og de sælger 14 brands (mærker), og har 
butikker i det meste af Europa, Mellemøsten, Canada og Indien.
Dorthe Holm-Nielsen

Medlemmers aften med overskriften:
Hvem er vi?
Hvad arbejder vi for?
Mød medlemmerne i din afdeling -Nye som ”gamle”
Stil spørgsmål – få svar
Medlemmerne i Sønderjylland var denne aften i fokus. Vi havde 
sat hinanden stævne hos Cafe Airport i Vojens Lufthavn, som 
drives af et af vore egne medlemmer Birthe Hinrichsen, og efter 
en lækker middag, fik Hanne Lund, næstformand i landsledelsen, 
ordet og fortalte om arbejdet i landsledelsen. 
Formålet med denne aften var at sætte vores forening i fokus. 
Hvad er det for en forening, vi er medlemmer af? Hvad får/
kan vi få ud af vores medlemskab. Hvad arbejder foreningen 
med i dagligdagen? Og ikke mindst at høre hvilke forvent-
ninger vores medlemmer har til os som lokalbestyrelsen og 
som landsledelse. 
Vi havde en rigtig god aften med et flot fremmøde og en me-
get livlig debat, og jeg er sikker på, at alle fik ”noget nyt med 
hjem i rygsækken”
Lene Nielsen

Generalforsamling 
Torsdag den 20. marts 2014 mødtes vi på Restaurant Damende 
i Haderslev.
En virkelig smuk plet med udsigt over Haderslev Dam.
Der var stort fremmøde, og den ”nye” bestyrelse ser herefter 
således ud:

Formand: Lene Duholm Nielsen
Næstformand:  Dorthe Holm-Nielsen
Kasserer:  Henny Nicolaisen
Bestyrelsesmedlem:  Anne Skovby
Bestyrelsesmedlem:  Brigitte Malle
Bestyrelses suppleant:  Dorit Hansen
Bestyrelses suppleant:  Birthe Hinrichsen
Intern revisor:  Eli Christiansen
Intern revisor:  Hanne Achilles

Foto: Kirsten Juulsen – Bestyrelsen

Livet med en alkoholiker
Med denne overskrift var der lagt op til en aften i alvorens 
tegn. Ingeborg Korsholm fortalte hudløst ærligt om, hvordan 
flasken stille og roligt var kommet ind i familiens liv og havde 
fået magten over sin eksmand. Hvordan den havde været med 
til at ødelægge deres selvstændige virksomhed, så de endte i en 
konkurs og hvilke konsekvenser det har haft for hende og ikke 
mindst deres to børn. En rørende fortælling fra en kvinde der og 
stille og roligt er ved at finde fodfæste i livet igen. Vi glæder os 
på Ingeborgs vegne og ønsker hende held og lykke i fremtiden. 
Lene D. Nielsen

Besøg hos Alt PACK
Efter en dejlig solrig 
sommer er de VIRK-
SOMMEkvinder i Søn-
derjylland klar til at ta-
ge fat på en ny sæson. 
Vores første arrange-
ment fandt sted hos et 
af vores egne medlem-
mer. Lene Rasmussen 
og hendes mand Pre-
ben driver deres virksomhed Alt Pack i Rødekro og som navnet 
antyder er det en emballage virksomhed, hvor der pakkes alt 

Sønderjylland 
Virksomhedsbesøg på Bestseller 
Knap 30 personer var torsdag den 6. februar mødt op til rundvisning på 
Bestsellers nye logistikcenter v/Bramdrup, få kilometer vest for Haderslev. 
Byggeriet blev startet i 2010, og stod klar til indvielse i maj 2012. 
Virksomheden beskæftiger 210 fastansatte samt mellem 20-60 vikarer, der 
arbejdes på 3. holds skift.  
Alle varer bliver styret elektronisk fra ankomsten og til levering i butikkerne.  
Koordinator Winnie Gjørret viste os rundt på fabrikken med start, hvor 
papkasser med tøj bliver leveret, for herefter at blive scannet og distribueret 
videre på det i alt 5 km lange rullebånd, der snor sig rundt under loftet på hele 
fabrikken og sørger for, at de enkelte kasser bliver leveret til den rigtige 
destination på lageret. 
Fra det ca. 25 meter høje højlager sørger 22 kraner for at hente og bringe 
ordrerne. Virksomheden har mange udfordringer i forhold til de mange 
forskellige lande, der leveres til.  F.eks. forlanger Tyskland at få tøjet pakket 
på en speciel måde. Tøj leveret fra Kina til Indien skal pga. specielle toldregler 
mellemlande i Danmark. 2.sorteringsvarer leveres til Sydamerika. 
Efter endt pakning og ekspedition af ordren kan den herefter blive fragtet ud til 
én af de 48 porte, hvor lastbiler holder parate til at transportere tøjet videre ud 
i verden. 
Vi sluttede vores rundvisning af i deres kantine, hvor Winnie bl.a. fortalte  om 
sit  meget alsidige job som koordinator og vi fik  svar på vore mange 
spørgsmål. 
En rigtig spændende aften på en virksomhed med en imponerende logistik -  
sjovt at se så mange papkasser men stort intet tøj. 
Koncernen Bestseller er en 100% familieejet virksomhed – Familien Holch 
Povlsen , og de sælger 14 brands (mærker), og har butikker i det meste af 
Europa, Mellemøsten, Canada og Indien. 
 
Dorthe Holm-Nielsen 

 
Bestseller Lager & Logistik ved Haderslev 
 
Medlemmers aften med overskriften: 

 
Hvem er vi? 
Hvad arbejder vi for? 
Mød medlemmerne i din afdeling -Nye som ”gamle” 
Stil spørgsmål – få svar 
Medlemmerne i Sønderjylland var denne aften i fokus. Vi havde sat hinanden 
stævne hos Cafe Airport i Vojens Lufthavn, som drives af et af vore egne 
medlemmer Birthe Hinrichsen, og efter en lækker middag, fik Hanne Lund, 
næstformand i landsledelsen, ordet og fortalte om arbejdet i landsledelsen.  
Formålet med denne aften var at sætte vores forening i fokus. Hvad er det for 
en forening, vi er medlemmer af? Hvad får/kan vi få ud af vores medlemskab. 
Hvad arbejder foreningen med i dagligdagen? Og ikke mindst at høre hvilke 
forventninger vores medlemmer har til  os som lokalbestyrelsen og som  
landsledelse.  
Vi havde en rigtig god aften med et flot fremmøde og en meget livlig debat, og 
jeg er sikker på, at alle fik ”noget nyt med hjem i rygsækken” 
Lene Nielsen 
 
Generalforsamling  
Torsdag den 20. marts 2014 mødtes vi på Restaurant Damende i Haderslev. 
En virkelig smuk plet med udsigt over Haderslev Dam. 
Der var stort fremmøde, og den ”nye” bestyrelse ser herefter således ud: 
NAVNE RYKKES LIDT IND TIL VENSTRE 
Formand: Lene Duholm Nielsen 
Næstformand:  Dorthe Holm-Nielsen 
Kasserer: Henny Nicolaisen 
Bestyrelsesmedlem: Anne Skovby 
Bestyrelsesmedlem: Brigitte Malle 
Bestyrelses suppleant: Dorit Hansen 
Bestyrelses suppleant: Birthe Hinrichsen 
Intern revisor: Eli Christiansen 
Intern revisor: Hanne Achilles 
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lige fra tørgær, kagedrys, bønnespirer, vaskepulver til ketchup 
og mange mange flere spændende produkter. Efter at vi var 
blevet vist rundt gennem virksomhedens lokaler og havde set 
de mange spændende maskiner, fortalte Lene og Preben om 
deres fortid som ejere af en chokolade fabrik i Kolding og til 
hvor de er i dag. Alt Pack blev startet op for ca. 4 år siden med 
to ansatte og i dag er Alt Pack udvidet med yderligere 4 loka-
tioner rundt i Danmark og senest er der opkøbt en virksomhed 
i Norge. I dag beskæftiges der ca. 100 ansatte fordelt på de 5 
adresser. Vi havde en rigtig god aften hos Lene og Preben og 
ikke mindst var det dejligt at komme godt i gang igen. 

Vejle
Den 28. april 2014, fik vi i Virksomme Kvinder et indblik i en 
verden som de færreste af os kender. Vi besøgte De Kellerske 
Anstalter ved Brejning – anstalten blev grundlagt allerede i 1865 
som en privat institutionfor åndsvage.
Først næsten 90 år efter, overgik denne funktion til staten, men 
De Kellerske Anstalter fungerede, i dets form til 1980.
Vi fik en grundig gennemgang af historien omkring stedet og 
selvom mange af os fik forfærdelige billeder på nethinden af 
de oplevelser som de åndsvage havde gennemgået. Omvendt 
måtte vi  også sande at alternativet for de åndsvage ville have 
været meget værre, idet de jo tilbage i tiden mange steder blev 
behandlet som udskud.
Efter foredraget var det tid til at se selve museet, hvor vi så hvor-
dan anstalten havde været indrettet og bl.a. også de muligheder 
personalet havde haft for at fastspænde beboerne.
Efter denne rundvisning var det tid til at komme rundt i den 
pragtfulde natur omkring stedet og denne tur førte bl.a. hen 
på kirkegården hvor de åndsvage var blevet begravet.
Det var en meget fin aften og noget af et paradoks at gå inde 
fra de dystre oplevelser omkring hvordan åndsvageforsorgen 
fungerede og ud i noget af den skønneste danske natur og 
udsigt. Vi afsluttede aftenen på Hotel Munkebjerg med lidt 
godt til ganen.
Hanne Lund

Vestsjælland
Virksomhedsbesøg
I februar var vi på virksom-
hedsbesøg hos Military Eqip-
ment Denmark a/s i Regstrup 
i daglig tale kaldet M.E.D.
Det er en spændende virk-
somhed der startede som enkeltmandsfirma for ca. 25 år siden 
og med en ny generation i firmaet har det i de sidste år ekspan-
deret til en medarbejderstab på ca. 30 og der kommer stadig 
flere til. Firmaet hovedopgave er at bygge og vedligeholde mil-
jøskydebaner for militær, politi og hjemmeværn samtidig sælger 
de alt fra beskyttelsesbriller og skovle til kampvogne, for få år 
er tilkøbt et skilteteknik firma hvor de selv kan lave skydeskiver 
til banerne både til håndvåben men 
også til kampvogne, samtidigfabrike-
rede også autoreklamer, facadeskilte 
og hvad man ellers har brug for at 
reklamere for. Der er også tilkøbt en 
maskinfabrik hvori der er etableret 
moderne maskiner til fremstilling at 
mange spændende ting, her håber man på en dag at få tilladelse 
til at fremstille knæledsproteser.
M.E.D. har en del samarbejdspartnere f.eks. Kongsberg Target 
Systems AS der ligger i Norge, de udvikler, producerer og leverer 
systemer til brug for elektroniske skydebaner og lasersimulation 
til brug ved både skarpe og simulerede skydninger. Og Saab i 
Sverige der tager sig af teknologien.
Peter Skjold Jensen der er teknisk chef og daglig leder viste på 
storskærm alle de ting de er med i fortalte med stor begejstring 
om hvad de fremstillede i de tre firmaer som hver er et selv-
stændigt firma, så går et ned har de stadig de to andre . Efter 
foredraget blev vi vist rundt i lokaliteterne der består af flere 
haller og kontorer, alle deltager fik indblik i et spændende firma 
der er det eneste i Danmark på dette spændende område.Dette 
er kun et lille udpluk af hvad de har gang i, så vil du vide mere 
så gå ind på deres hjemmeside: medas.dk
Gerly Larsen Vestsjælland

LOKALSTOF	  TIL	  BLADET	  

	  

Virksomhedsbesøg.	  

I	  februar	  var	  vi	  på	  virksomhedsbesøg	  hos	  Military	  Eqipment	  Denmark	  a/s	  	  i	  Regstrup	  	  i	  daglig	  tale	  
kaldet	  M.E.D.	  

Det	  er	  en	  spændende	  virksomhed	  der	  startede	  som	  enkeltmandsfirma	  for	  ca.	  25	  år	  siden	  og	  med	  
en	  ny	  generation	  i	  firmaet	  har	  det	  i	  de	  sidste	  år	  ekspanderet	  til	  en	  medarbejderstab	  på	  ca.	  30	  og	  
der	  kommer	  stadig	  flere	  til.	  Firmaet	  hovedopgave	  er	  at	  bygge	  og	  vedligeholde	  miljøskydebaner	  for	  
militær,	  politi	  og	  hjemmeværn	  samtidig	  sælger	  de	  alt	  fra	  beskyttelse	  brillerog	  skovle	  	  til	  

kampvogne,	  for	  få	  år	  	  er	  tilkøbt	  et	  skilteteknik	  firma	  hvor	  de	  selv	  
kan	  lave	  skydeskiver	  til	  
banerne	  både	  til	  håndvåben	  
men	  også	  til	  kampvogne,	  
samtidig	  	  fabrikere	  	  de	  også	  
autoreklamer	  ,facadeskilte	  
og	  hvad	  man	  ellers	  har	  brug	  

for	  at	  reklamere	  for.	  Der	  er	  også	  tilkøbt	  en	  maskinfabrik	  hvori	  
der	  er	  etableret	  moderne	  maskiner	  til	  fremstilling	  at	  mange	  
spændende	  ting,	  her	  håber	  man	  på	  en	  dag	  at	  få	  tilladelse	  til	  at	  
fremstille	  knæledsproteser.	  

M.E.D.	  har	  en	  del	  samarbejdspartnere	  f.eks.	  Kongsberg	  Target	  Systems	  AS	  der	  ligger	  i	  Norge,	  de	  
udvikler,	  producerer	  og	  leverer	  systemer	  til	  brug	  for	  elektroniske	  skydebaner	  og	  lasersimulation	  til	  
brug	  ved	  både	  skarpe	  og	  simulerede	  skydninger.	  Og	  Saab	  i	  Sverige	  der	  tager	  sig	  af	  teknologien.	  

	  	  	  

Peter	  Skjold	  Jensen	  der	  er	  teknisk	  chef	  og	  daglig	  leder	  viste	  på	  storskærm	  alle	  de	  ting	  de	  er	  med	  i	  
fortalte	  med	  stor	  begejstring	  om	  hvad	  de	  fremstillede	  i	  de	  tre	  firmaer	  som	  hver	  er	  et	  selvstændigt	  
firma,	  så	  går	  et	  ned	  har	  de	  stadig	  de	  to	  andre	  .	  Efter	  foredraget	  blev	  vi	  vist	  rundt	  i	  lokaliteterne	  der	  
består	  af	  flere	  haller	  og	  kontorer,	  alle	  deltager	  fik	  indblik	  i	  et	  spændende	  firma	  der	  er	  det	  eneste	  i	  
Danmark	  på	  dette	  spændende	  område.	  	  Dette	  er	  kun	  et	  lille	  udpluk	  af	  hvad	  de	  har	  gang	  i,	  så	  vil	  du	  
vide	  mere	  så	  gå	  ind	  på	  deres	  hjemmeside:	  	  	  medas.dk	  

	  

Gerly	  Larsen	  Vestsjælland	  
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Virksomhedsbesøg.	  

I	  februar	  var	  vi	  på	  virksomhedsbesøg	  hos	  Military	  Eqipment	  Denmark	  a/s	  	  i	  Regstrup	  	  i	  daglig	  tale	  
kaldet	  M.E.D.	  

Det	  er	  en	  spændende	  virksomhed	  der	  startede	  som	  enkeltmandsfirma	  for	  ca.	  25	  år	  siden	  og	  med	  
en	  ny	  generation	  i	  firmaet	  har	  det	  i	  de	  sidste	  år	  ekspanderet	  til	  en	  medarbejderstab	  på	  ca.	  30	  og	  
der	  kommer	  stadig	  flere	  til.	  Firmaet	  hovedopgave	  er	  at	  bygge	  og	  vedligeholde	  miljøskydebaner	  for	  
militær,	  politi	  og	  hjemmeværn	  samtidig	  sælger	  de	  alt	  fra	  beskyttelse	  brillerog	  skovle	  	  til	  

kampvogne,	  for	  få	  år	  	  er	  tilkøbt	  et	  skilteteknik	  firma	  hvor	  de	  selv	  
kan	  lave	  skydeskiver	  til	  
banerne	  både	  til	  håndvåben	  
men	  også	  til	  kampvogne,	  
samtidig	  	  fabrikere	  	  de	  også	  
autoreklamer	  ,facadeskilte	  
og	  hvad	  man	  ellers	  har	  brug	  

for	  at	  reklamere	  for.	  Der	  er	  også	  tilkøbt	  en	  maskinfabrik	  hvori	  
der	  er	  etableret	  moderne	  maskiner	  til	  fremstilling	  at	  mange	  
spændende	  ting,	  her	  håber	  man	  på	  en	  dag	  at	  få	  tilladelse	  til	  at	  
fremstille	  knæledsproteser.	  

M.E.D.	  har	  en	  del	  samarbejdspartnere	  f.eks.	  Kongsberg	  Target	  Systems	  AS	  der	  ligger	  i	  Norge,	  de	  
udvikler,	  producerer	  og	  leverer	  systemer	  til	  brug	  for	  elektroniske	  skydebaner	  og	  lasersimulation	  til	  
brug	  ved	  både	  skarpe	  og	  simulerede	  skydninger.	  Og	  Saab	  i	  Sverige	  der	  tager	  sig	  af	  teknologien.	  

	  	  	  

Peter	  Skjold	  Jensen	  der	  er	  teknisk	  chef	  og	  daglig	  leder	  viste	  på	  storskærm	  alle	  de	  ting	  de	  er	  med	  i	  
fortalte	  med	  stor	  begejstring	  om	  hvad	  de	  fremstillede	  i	  de	  tre	  firmaer	  som	  hver	  er	  et	  selvstændigt	  
firma,	  så	  går	  et	  ned	  har	  de	  stadig	  de	  to	  andre	  .	  Efter	  foredraget	  blev	  vi	  vist	  rundt	  i	  lokaliteterne	  der	  
består	  af	  flere	  haller	  og	  kontorer,	  alle	  deltager	  fik	  indblik	  i	  et	  spændende	  firma	  der	  er	  det	  eneste	  i	  
Danmark	  på	  dette	  spændende	  område.	  	  Dette	  er	  kun	  et	  lille	  udpluk	  af	  hvad	  de	  har	  gang	  i,	  så	  vil	  du	  
vide	  mere	  så	  gå	  ind	  på	  deres	  hjemmeside:	  	  	  medas.dk	  

	  

Gerly	  Larsen	  Vestsjælland	  

	  Velkommen til nye medlemmer  
Fyn
Anne Margrethe Dalskov
Veflinge zoneterapi og massage
Bystævnet 20a
5474 Veflinge
www.amdalskov.dk

Monika Krzemieniecki
Monikas hjemmeservice
Sunekær 1
5471 Søndersø
www.monikashjemmeservice.dk

Østjylland
Birgitte Feldborg
RessourceKompagniet
Skovvej 3
8751 Gedved
www.ressourcekompagniet.dk

Jette B. Pedersen
Chr. Holmsgades Autoværksted
Marsallè 3
8700 Horsens

Sønderjylland
Pia Würtz
STØTEK Danmark Aps
Industriparken 9
6500 Vojens
stotek@stotek.dk

Sydvestjylland
Bettina Larsen
HERE2CARE APS
Elmegårdsvej 14
6710 Esbjerg V
www.Here2care.dk

Vejle
Hanne Sanko
Fynske Bank
Søndergade 14
7080 Børkop
www.fynskebank.dk
hsa@vb.dk

Er du nyt medlem og ikke har været 
nævnt i bladet, så kontakt venligst 
redaktøren.
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Orientering 
fra Lovudvalget
Indehaver – Proforma - Pas på!
Hvis en person i din familie/omgangskreds beder dig stå som 
proforma-indehaver af en virksomhed, fordi den pågældende 
af den ene eller anden grund ikke selv kan (som oftest p.g.a 
dårlig økonomi), så pas på!

Selv om det kun er formelt, og man ikke har noget at gøre 
med virksomheden i det daglige, er det ansvarspådragende 
med stor risiko for bødestraf m.m., hvis den anden ikke svarer 
enhver sit. Det hjælper ikke at sige, at man ikke vidste noget 
om forholdene. Det har flere retssager vist.

Derfor: Accepterer man at stå som ”stråmand” for en anden, 
hvad enten det er som virksomhedsejer, bestyrelsesmedlem 
eller andet, skal man tænke over, at hvis det går galt, så har 
man samme ansvar som hvis man havde været reel ejer eller 
bestyrelsesmedlem.

Som minimum ifalder man ansvar ved følgende:
•  såfremt selskabets årsrapport ikke indsendes rettidigt
•  såfremt selskabets aktiviteter fortsætter, selvom selskabet 

reelt er insolvent
•  såfremt ledelsesberetningen i årsrapporten er for optimistisk 

i forhold til den reelle situation
•  såfremt der er foretaget ulovlige dispositioner (eksempelvis 

skatteretlige, eller ulovlige lån til kapitalejere)

Tager man en bestyrelsespost eller direktørstilling, bør man 
derfor overveje det grundigt, og i så fald ikke blot gøre det som 
en proformastilling, men gøre det reelt. Man bør derfor som 
minimum deltage i bestyrelsesmøder og sørge for en god og 
reel dokumentation over de beslutninger, der træffes, således 
at man ved senere eventuelle problemer kan dokumentere 
grunden til beslutningen. Man 
bør ligeledes gøre en aktiv 
indsats for at indhente de op-
lysninger, der er nødvendige 
for at bestyrelsesbeslutningerne 
kan træffes.

Hertil kommer, at hvis man har 
et lønmodtagerjob, kan man i A-
kassemæssig henseende få en 
kortere dagpengeperiode, da 
den selvstændige virksomhed, 
man har påtaget sig et ansvar for, 
bliver betragtet som bierhverv.

    
 

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

Hanne Lund og Vibeke Broman
VIRKSOMME kvinder
Lovgivningsudvalget
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PAS PÅ SKAT!
SKAT’s ligningsarbejde er ikke som i 
”gamle dage”. De gennemgår ikke regn-
skaberne fra enden til anden. De udtager 
”ligningstemaer”, hvor de udvælger virk-
somheder, der er berørt af det udvalgte 
emne.
Der sker konstant nye forandringer. I det 
sidste halvår, har vi haft flere sager med 
specielt 2 emner, som jeg vil orientere 
om.

Beskatningsgrundlag for firmabiler:
Når man får stillet en bil til rådighed af 
sin arbejdsgiver eller hovedaktionæren 
får stillet bil til rådighed af sit selskab, 
skal rådigheden beskattes. Det hersker 
der ingen tvivl om. 
Beskatningsgrundlaget udgør anskaffel-
sessummen for nye biler eller biler der er 
under 3 år ved anskaffelsen. 
Beskatningsgrundlaget burde der som 
udgangspunkt ikke være ret meget tvivl 
om, men på grund af nogle snørklede 
regler, kan beskatningsgrundlaget juste-
res i nedadgående retning. Det vil være 
til glæde og gavn for den person, der skal 
beskattes af bilen.
Men pas på hvis ”store stygge SKAT” 
kommer på besøg hos din arbejdsgiver. 
Så kan det være at det bliver en rigtig dyr 
fornøjelse, hvis beskatningsgrundlaget 
efter SKATs opfattelse er forkert.
Når det skal vurderes om det økonomisk 
kan svare sig, at få en bil stillet til rådig-
hed, vil man naturligt se på hvor stor en 
skat, man skal betale hver måned. Det er 
her beskatningsgrundlaget får en afgø-
rende rolle. Ofte giver bilhandlerne og/
eller leasingsleskaberne oplysninger til 
kunderne om hvad beskatningsgrund-
laget er. Denne oplysning benytter ar-
bejdsgiver, ansat og hovedaktionær til 
at beregne den skattemæssige værdi 
af bilen. Dermed burde alle være glade. 
Desværre har det vist sig, at de beskat-
ningsgrundlag bilforhandlere og leasing-
selskaber oplyser til kunderne ofte er 
ganske forkerte efter SKATs opfattelse. 
Det medfører store krav om efterbetaling 
af skat for den ansatte eller hovedaktio-
næren fordi SKAT genoptager alle de år, 
som de lovmæssigt har mulighed for.
SKAT har fået medhold i Landsskatteret-
ten og hos Domstolene i, at det er uden 
betydning for beskatningen om den der 
har haft bilen til rådighed har været i så-
kaldt ”god tro” og derfor hverken vidste 
eller burde vide at beskatningsgrundla-
get var forkert. 

På baggrund af de sager vi har væ-
ret i berøring med, er den ansatte/
hovedaktionæren reelt lovløs på 
dette område. SKAT/Domstolen er som 
nævnt lige glade med god tro eller anden 
fornuftig argumentation. 
Kunne det ikke løses ved at få en ga-
ranti fra bilforhandler/leasingselskab?? 
Nej -  for der er ikke nogen bilforhandler/
leasingselskab, der tør garantere at deres 
beregning af beskatningsgrundlaget er 
korrekt, og henviser derfor til at få et bin-
dende svar fra SKAT. Det afholder mange 
sig fra, da der så vil gå en rum tid inden 
man kan få sin nye bil. Men der løbes en 
stor risiko, hvis man har handlet med en 
forhandler/leasingselskab, der ikke har 
styr på hvordan beregningsgrundlaget 
opgøres eller opgør det på en måde som 
SKAT ikke vil acceptere.

Husleje – selskabers benyttelse af kon-
tor- eller andre lokaler i hovedaktio-
nærens ejendom
SKAT er begyndt at interessere sig for 
alle de transaktioner, der foregår mellem 
hovedaktionærer og selskaber. 
Et af fokusområderne er de tilfælde, hvor 
selskabet benytter sig af lokaler i ho-
vedaktionærens ejendom. Det kan både 
være kontorlokaler, men også i nogle 
tilfælde lagerlokaler, garager m.v. 
I mange tilfælde er der ikke aftalt en leje 
for lokalerne, idet selskabets anvendelse 
ofte ”klares” ved at hovedaktionæren 
fratrækker andele af udgifterne på ejen-
dommen, f.eks. reduktion af ejendoms-
værdiskatten knyttet til den erhvervs-
mæssige anvendelse. Selskabets andele 
af El, vand og varme, fordelt efter kvm. 
betales af selskabet direkte til hovedak-
tionæren. 
SKAT er meget opmærksom på dette 
forhold, idet udgangspunktet er, at hvis 
selskabet benytter hovedaktionærens 
lokaler i et omfang, at der er grundlag for 
nedsættelse af ejendomsværdiskatten, 
betaling af en andel af forbrugsudgifter, 
skal selskabet betale en husleje for det 
eller de pågældende lokaler. Omvendt 
er det SKATs opfattelse, at når der ikke 
betales en leje, må det være udtryk for at 
lokalet også i vidt omfang kan og bliver 
brugt til private formål og der kan ikke 
fratrækkes eller opnås refusion af for-
brugsudgifter. 

Det er vores opfattelse, at når selskabet 
benytter sig af hovedaktionærens lokaler, 

skal der aftales en husleje.
Man bør derfor aftale en husleje, der 
svarer til den husleje, som 3. mand ville 
betale (såkaldt markedsleje). Det er et 
lovkrav, at der betales en markedsleje.
Når der ikke er aftalt en husleje, kan SKAT 
med rette fastsætte lejen, idet transaktio-
nen ikke er på markedsvilkår. Man ville jo 
aldrig udleje gratis til en 3. mand.
SKAT kan i disse tilfælde fastsætte lejen, 
som hovedaktionæren beskattes af, og 
selskabet får fradrag. 
Når selskabet betaler en leje, er hoved-
aktionæren berettiget til at fratrække 
de faktiske udgifter, der er knyttet til 
udlejningen. F.eks. andel af el, vand og 
varme, vedligeholdelse af lokalet nedslag 
i ejendomsværdiskatten. Der kan ikke 
fratrækkes udgifter til ejendomsskat og 
vedligeholdelse på ejendommen. Der 
kan heller ikke fradrages installationer og 
ombygninger af lokalet.
SKATs er omvendt af den opfattelse, at 
når der ikke betales en leje, må det være 
udtryk for at lokalet også i vidt omfang 
kan og bliver brugt til private formål og 
der kan ikke fratrækkes eller opnås refu-
sion af forbrugsudgifter.

Afslutning:
Som det ses af ovenstående 2 områder, så 
kan SKAT konstant finde nye emner, hvor 
man kan forhøje skatteyderne.
Det er derfor altid vigtigt, at man er sik-
ker på sine skattemæssige dispositioner.
Man kan i mange tilfælde anvende mu-
ligheden  for ”et bindende svar” fra SKAT. 
Det koster kr. 400 i gebyr til SKAT + den 
tid, det koster en rådgiver eller én selv at 
skrive brevet.
Det er en billig løsning i stedet for at få 
en forhøjelse af indkomsten for flere år.
Normalt kan SKAT forhøje en selvstændig 
erhvervsdrivende 3 år tilbage. SKAT har 
dog i år fået medhold i Højesteret om, 
at de kan forhøje 6 år tilbage, når der er 
tale om ”interesseforbundne parter” – det 
betyder transaktioner mellem selskaber 
og hovedaktionærer og omvendt
Skatteyderne har altid bevisbyrden over-
for SKAT.
Derfor bør man gemme bilag etc. i 6 år 
og ikke kun 5 år, som man normalt tror.

PAS	  PÅ	  SKAT!	  

	  

v/direktør,	  skatterådgiver	  Thorbjørn	  Helmo	  Madsen,	  Timetax	  A/S 	  

	  

SKAT’s	  ligningsarbejde	  er	  ikke	  som	  i	  ”gamle	  dage”.	  De	  gennemgår	  ikke	  regnskaberne	  fra	  enden	  til	  
anden.	  De	  udtager	  ”ligningstemaer”,	  hvor	  de	  udvælger	  virksomheder,	  der	  er	  berørt	  af	  det	  udvalgte	  
emne.	  

Der	  sker	  konstant	  nye	  forandringer.	  I	  det	  sidste	  halvår,	  har	  vi	  haft	  flere	  sager	  med	  specielt	  2	  
emner,	  som	  jeg	  vil	  orientere	  om.	  

Beskatningsgrundlag	  for	  firmabiler:	  

Når	  man	  får	  stillet	  en	  bil	  til	  rådighed	  af	  sin	  arbejdsgiver	  eller	  hovedaktionæren	  får	  stillet	  bil	  til	  rådighed	  af	  
sit	  selskab,	  skal	  rådigheden	  beskattes.	  Det	  hersker	  der	  ingen	  tvivl	  om.	  	  

Beskatningsgrundlaget	  udgør	  anskaffelsessummen	  for	  nye	  biler	  eller	  biler	  der	  er	  under	  3	  år	  ved	  
anskaffelsen.	  	  

Beskatningsgrundlaget	  burde	  der	  som	  udgangspunkt	  ikke	  være	  ret	  meget	  tvivl	  om,	  men	  på	  grund	  af	  nogle	  
snørklede	  regler,	  kan	  beskatningsgrundlaget	  justeres	  i	  nedadgående	  retning.	  Det	  vil	  være	  til	  glæde	  og	  gavn	  
for	  den	  person,	  der	  skal	  beskattes	  af	  bilen.	  

Men	  pas	  på	  hvis	  ”store	  stygge	  SKAT”	  kommer	  på	  besøg	  hos	  din	  arbejdsgiver.	  Så	  kan	  det	  være	  at	  det	  bliver	  
en	  rigtig	  dyr	  fornøjelse,	  hvis	  beskatningsgrundlaget	  efter	  SKATs	  opfattelse	  er	  forkert.	  

Når	  det	  skal	  vurderes	  om	  det	  økonomisk	  kan	  svare	  sig,	  at	  få	  en	  bil	  stillet	  til	  rådighed,	  vil	  man	  naturligt	  se	  på	  
hvor	  stor	  en	  skat,	  man	  skal	  betale	  hver	  måned.	  Det	  er	  her	  beskatningsgrundlaget	  får	  en	  afgørende	  rolle.	  
Ofte	  giver	  bilhandlerne	  og/eller	  leasingsleskaberne	  oplysninger	  til	  kunderne	  om	  hvad	  
beskatningsgrundlaget	  er.	  Denne	  oplysning	  benytter	  arbejdsgiver,	  ansat	  og	  hovedaktionær	  til	  at	  beregne	  
den	  skattemæssige	  værdi	  af	  bilen.	  Dermed	  burde	  alle	  være	  glade.	  	  

Desværre	  har	  det	  vist	  sig,	  at	  de	  beskatningsgrundlag	  bilforhandlere	  og	  leasingselskaber	  oplyser	  til	  kunderne	  
ofte	  er	  ganske	  forkerte	  efter	  SKATs	  opfattelse.	  Det	  medfører	  store	  krav	  om	  efterbetaling	  af	  skat	  for	  den	  
ansatte	  eller	  hovedaktionæren	  fordi	  SKAT	  genoptager	  alle	  de	  år,	  som	  de	  lovmæssigt	  har	  mulighed	  for.	  

Thorbjørn Helmo Madsen 
Direktør, skatterådgiver
Timetax A/S
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Alle SMV’er kan trænge 
til et løft
Der ligger et enormt strategisk po-
tentiale i mange små og mellemsto-
re virksomheder. Etableringen af en 
professionel bestyrelse er et stort 
skridt i den rigtige retning, forklarer 
professor Mette Neville og ejerleder 
Benita Sørensen, som begge ønsker 
at klæde flere kvinder på til at indgå 
i bestyrelser.
Benita Sørensen har netop ansat en ny 
bestyrelsesformand til sin virksomhed. 
Den tidligere bestyrelsesformandhavde 
gjort et godt job, men tiden var kommet 
til at hente en ny, professionel person 
ind som strategisk sparring til Benita og 
hendes mand, der sammen driver fami-
lievirksomheden GP Metal, som opkøber 
og genanvender metalskrot. 

Benita Sørensen er ikke alene. Etable-
ringen af professionelle bestyrelser, og 
ikke mindst det at have fokus på med-
lemmers kompetencer, er i høj grad en 
tendens i tiden. Det forklarer professor 
Mette Neville fra Juridisk Institut på Aar-
hus Universitet, som står bag landets før-
ste bestyrelsesuddannelse med fokus på 
bestyrelsesarbejde i små og mellemstore 
virksomheder.

Sparringspartner for ejer/lederen
Mette Neville er selv er ud af en ejer/
leder-familie, og har i mange år forsket 
i SMV’erne.
”Mange undersøgelser viser, at bestyrel-
sens vigtigste rolle i SMV’er er, at være 
strategisk sparringpartner for ejer/lede-
ren. Bestyrelsen skal styrke ledelsen af 
virksomheden, dels ved at styrke ejer/
lederen i  deres rolle som direktør, dels 
ved som bestyrelsesmedlem at tilføre 
kompetencer til virksomheden, som den 
ellers ikke ville have,” forklarer hun og 
fortsætter:
”Herudover bygger SMV’er ofte på et 

helt andet værdigrundlag end 
store virksomheder. Afkast og høj løn 
er ikke afgørende, ligesom maksimal 
vækst typisk ikke er en målsætning i sig 
selv. Det, der driver ejer/ledere, er, at de 
vil arbejde med det fag, der interesserer 
dem, og føre deres ideer ud i livet og 
være herre i eget hus. Det spiller ind i 
bestyrelsesarbejdet. Det er vigtigt, at be-
styrelsesmedlemmerne kender SMV’er-
nes DNA, og de udfordringer, det giver.  
Det skal de klædes på til gennem mål-
rettede bestyrelsesuddannelser.” -siger 
Mette Neville.

Slut med fætter Jens og årlige frokost-
møder
Benita Sørensen, som selv er bestyrel-
sesmedlem i VIRKSOMME kvinder, på-
begynder bestyrelsesuddannelsen på 
Aarhus Universitet til august og håber 
at se mange andre VIRKSOMME kvinder 
på holdet.
”Alle SMV’er kan trænge til et løft i pro-
fessionel og strategisk retning, og det 
kan vi kvinder gøre lige så godt som 
mændene. Det handler om at tilegne 
sig kompetencerne. Mange steder ud-
gøres bestyrelsen måske af fætter Jens 
og onkel Peter, som mødes en gang 
om året til en frokost, men det dur altså 
ikke. Det gælder om at have de rette 
personer i bestyrelsen og få de rette 
professionelle og strategiske kompe-
tencer ind.”
Den nye bestyrelsesformand i Benita 
Sørensens virksomhed er nøje udvalgt 
efter både kompetencer, menneskelige 
egenskaber og bestyrelseserfaring. Og 
så er han ansat på en toårig kontrakt – 
for, ”Til den tid kan det jo være, vi igen 
har brug for nogle andre kompetencer 
end i dag,” forklarer Benita Sørensen.

Fakta om bestyrelsesuddannelsen 
med fokus på SMV’er ved Aarhus Uni-
versitet
•  Fokus: Uddannelsen er den første af sin 

slags med specifikt fokus på bestyrelses-
arbejde i SMV’er.

•  Varighed: Uddannelsen afholdes over 
10 hele dage (10 moduler).

•  Holdstørrelse: Maks. 25 personer pr. 
hold. Det skyldes, at der er meget fokus 
på, hvordan bestyrelsen og det enkelte 
medlem kan skabe værdi for virksom-
heden.

•  Undervisere: Alle hold har én gennem-
gående kursusledelse, som er til stede 
samtlige undervisningsdage.

•  Praktisk indhold: Bestyrelseskurserne 
og -uddannelserne tager udgangspunkt 
i deltagernes konkrete udfordringer og 
kombinerer det med den nyeste teo-
ri. Deltagerne får konkrete redskaber 
til, hvordan hun/han selv bringer den 
erhvervede viden i anvendelse i eget 
bestyrelsesarbejde. Gennem opgaver, 
workshops mv. får deltagerne mulighed 
for “at kunne selv”.

•   Teoretisk indhold: Uddannelsen 
dækker alt fra pligter og ansvar ifølge 
selskabslovgivningen til strategi, risi-
kostyring, budgettering og regnskab, 
finansiering, tilrettelæggelse af besty-
relsesarbejdet i praksis, samarbejdet i 
bestyrelsen, bestyrelsesevaluering samt 
de særlige SMV-problemstillinger, så 
som værdigrundlag, generationsskifte, 
konflikter mellem ejerne m.m.

•  Afsluttende prøve/opgave: Deltager-
ne skal under forløbet skrive en opgave, 
hvor teori og praksis bindes sammen 
og forløbet afsluttes med en mundtlig 
prøve, der tager udgangspunkt i opga-
ven. Formålet er at sikre, at deltagerne 
har kompetencer, der lever op til de krav, 
der i dag må stilles til professionelle be-
styrelsesmedlemmer.

•  Andre uddannelser: Aarhus Universitet 
udbyder også en Strategisk Bestyrelses-
uddannelse, hvor der særligt fokuseres 
på bestyrelsens strategiske rolle, herun-
der også rollen som sparringspartner, 
kriseledelse og -kommunikation samt 
innovation. Begge uddannelser udbydes 
i samarbejde med Board Forum, PwC.

•  Læs mere:  
www.executive.au.dk/kurserogkonfe-
rencer

 
Andreas G. Jensby 
Kommunikationspartner 
Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences 

Alle SMV’er kan trænge til et løft 

Der ligger et enormt strategisk potentiale i mange små og mellemstore 
virksomheder. Etableringen af en professionel bestyrelse er et stort 
skridt i den rigtige retning, forklarer professor Mette Neville og 
ejerleder Benita Sørensen, som begge ønsker at klæde flere kvinder på 
til at indgå i bestyrelser. 

Benita Sørensen har netop ansat en ny bestyrelsesformand til sin virksomhed. 
Den tidligere bestyrelsesformandhavde gjort et godt job, men tiden var 
kommet til at hente en ny, professionel person ind som strategisk sparring til 
Benita og hendes mand, der sammen driver familievirksomheden GP Metal, 
som opkøber og genanvender metalskrot.  

Benita Sørensen er ikke alene. Etableringen af professionelle bestyrelser, og 
ikke mindst det at have fokus på medlemmers kompetencer, er i høj grad en 
tendens i tiden. Det forklarer professor Mette Neville fra Juridisk Institut på 
Aarhus Universitet, som står bag landets første bestyrelsesuddannelse med 
fokus på bestyrelsesarbejde i små og mellemstore virksomheder. 

Sparringspartner for ejer/lederen 
Mette Neville er selv er ud af en ejer/leder-familie, og har i mange år forsket i 
SMV’erne. 

”Mange undersøgelser viser, at bestyrelsens vigtigste rolle i SMV’er er, at være 
strategisk sparringpartner for ejer/lederen. Bestyrelsen skal styrke ledelsen af 
virksomheden, dels ved at styrke ejer/lederen i  deres rolle som direktør, dels 
ved som bestyrelsesmedlem at tilføre kompetencer til virksomheden, som den 
ellers ikke ville have,” forklarer hun og fortsætter: 

”Herudover bygger SMV’er ofte på et helt andet værdigrundlag end store 
virksomheder. Afkast og høj løn er ikke afgørende, ligesom maksimal vækst 
typisk ikke er en målsætning i sig selv. Det, der driver ejer/ledere, er, at de vil 
arbejde med det fag, der interesserer dem, og føre deres ideer ud i livet og 

Andreas G. Jensby
Kommunikationspartner
Aarhus Universitet, 
School of Business and Social Sciences

problemstillinger, så som værdigrundlag, generationsskifte, konflikter 
mellem ejerne m.m. 

• Afsluttende prøve/opgave: Deltagerne skal under forløbet skrive en 
opgave, hvor teori og praksis bindes sammen og forløbet afsluttes med 
en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i opgaven. Formålet er at 
sikre, at deltagerne har kompetencer, der lever op til de krav, der i dag 
må stilles til professionelle bestyrelsesmedlemmer. 

• Andre uddannelser: Aarhus Universitet udbyder også en Strategisk 
Bestyrelsesuddannelse, hvor der særligt fokuseres på bestyrelsens 
strategiske rolle, herunder også rollen som sparringspartner, kriseledelse 
og -kommunikation samt innovation. Begge uddannelser udbydes i 
samarbejde med Board Forum, PwC. 

• Læs mere www.executive.au.dk/kurserogkonferencer 
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Opret et IVS selskab 
for en krone!  ??
IVÆRKSÆTTERSELSKAB – kom i gang 
som iværksætter med 1 kr.
Folketinget har nu vedtaget en lov, som 
bl.a. indeholder en ny selskabsform, 
som særligt retter sig mod iværksæt-
tere, nemlig iværksætterselskabet eller 
forkortet IVS.
Indtil nu har det krævet 80.000,00 kr. at 
stifte - et anpartsselskab. Dette er med 
lovændringen sat ned til 50.000,00 kr. 

Hvad er et iværksætterselskab? 
Et iværksætterselskab er i bund og 
grund et anpartsselskab med en kapi-
tal på mindre end de 50.000,00 kr., som 
kræves for at stifte et anpartsselskab. 
Et iværksætterselskab kan stiftes med 
en kapital helt ned til 1 kr. Men derud-
over fungerer og behandles iværksæt-
terselskabet på helt samme måde som 
et almindeligt anpartsselskab. 
Du hæfter altså ikke personligt for sel-
skabets forpligtelser.

Hvilke forskelle er der på et iværksæt-
terselskabet og anpartsselskabet?
For at give dig et hurtigt overblik har vi 
samlet forskellene i punktform: 
1.  Et iværksætterselskab skal have en 

kapital på mindst 1 kr.
2.  Selskabskapitalen kan alene indsky-

des i kontanter.
3.  Kun iværksætterselskaber kan og skal 

i deres navn benytte betegnelsen 
»Iværksætterselskab« eller forkortel-
sen »IVS«.

4.  Et iværksætterselskab skal årligt hen-
lægge mindst 25 pct. af selskabets 
overskud til en bunden reserve.

5.  Et iværksætterselskab kan ikke træffe 
beslutning om at udlodde udbytte. 

Omregistrering 
Når iværksætterselskabet har opspa-
ret en kapital på mindst 50.000 kr. kan 
selskabet omregistreres til et anparts-
selskab.
Det er en betingelse for omregistrerin-
gen, at der udarbejdes en erklæring af 
en vurderingsmand om at kapitalkravet 
er opfyldt.

Hvorfor IVS
Vores oplevelse er, at IVS kan bruges 
i mange sammenhænge – både for 
iværksætteren, men også for eksiste-
rende virksomheder. Den store fordel 
er, at man kan komme i gang uden at 
skulle binde kapital i selskabet. Dette 
sætter selvfølgelig også lidt begræns-
ninger, men det er en god måde at 
komme i gang på – og derfra kan man 
komme langt.  

Hvordan stiftes et 
iværksætterselskab? 
På samme måde som et anpartsselskab 
– med blandt andet stiftelsesdokument 
og vedtægter. 
Selskabsstiftelse omfatter typisk stilling-
tagen til flere forhold, herunder aftaler 
mellem ejerne, hvis der er flere om at eje 

virksomheden. Det er bla. vigtigt, at 
vælge den rette selskabsform fra start, 
og derfor anbefaler vi, at du søger råd-
givning hos din advokat. 
Det er bl.a. kravet om forsvarligt kapital-
beredskab, der er vigtigt at forholde sig 
til ved stiftelsen. 
Forsvarligt kapitalberedskab betyder, at 
der til enhver tid skal være et penge til 
at opfylde iværksætterselskabets aktu-
elle forpligtelser efterhånden, som de 
skal betales. 
Sammenfattende kan det siges, at det 
særlige for iværksætterselskaber er, at 
der gælder særlige regler om selskabets 
kapitalforhold. Derudover gælder der 
ikke særregler.

Hvornår kan jeg stifte mit iværksæt-
terselskab?
Det kan du nu! – selvom der er en lidt 
lang ventetid i øjeblikket, da Erhvervs-
styrelsens systemer ikke er helt opda-
terede.  
Du er meget velkommen til at kontakte 
advokat Peter Agentoft Nielsen (pan@
sundhuset.dk) eller advokat Poul Erik 
Andersen (pea@sundhuset.dk) og aftale 
et uforpligtende møde. 

1	  
	  

 

 

 

  

Advokat (L) Peter Agentoft Nielsen  

Advokat Poul Erik Andersen 
Indehavere: Ret&Råd Sundhuset 

IVÆRKSÆTTERSELSKAB – kom i gang som iværksætter med 1 kr. 

Folketinget har nu vedtaget en lov, som bl.a. indeholder en ny selskabsform, som særligt 
retter sig mod iværksættere, nemlig iværksætterselskabet eller forkortet IVS.  
Indtil nu har det krævet 80.000,00 kr. at stifte - eti anpartsselskab. Dette er med 
lovændringen sat ned til 50.000,00 kr.  

Hvad er et iværksætterselskab? Et iværksætterselskab er i bund og grund et 
anpartsselskab med en kapital på mindre end de 50.000,00 kr., som kræves for at stifte et 
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Et iværksætterselskab kan stiftes med en kapital helt ned til 1 kr. Men derudover fungerer 
og behandles iværksætterselskabet på helt samme måde som et almindeligt 
anpartsselskab.  

Du hæfter altså ikke personligt for selskabets forpligtelser. 

Hvilke forskelle er der på et iværksætterselskabet og anpartsselskabet? (afstand 
væk til næste linje) 

For at give dig et hurtigt overblik har vi samlet forskellene i punktform:  

1. Et iværksætterselskab skal have en kapital på mindst 1 kr. 
2. Selskabskapitalen kan alene indskydes i kontanter. 
3. Kun iværksætterselskaber kan og skal i deres navn benytte betegnelsen 

»Iværksætterselskab« eller forkortelsen »IVS«. 
4. Et iværksætterselskab skal årligt henlægge mindst 25 pct. af selskabets overskud til 

en bunden reserve. 
5. Et iværksætterselskab kan ikke træffe beslutning om at udlodde udbytte. 

 
Omregistrering  

Når iværksætterselskabet har opsparet en kapital på mindst 50.000 kr. kan selskabet 
omregistreres til et anpartsselskab. 

Det er en betingelse for omregistreringen, at der udarbejdes en erklæring af en 
vurderingsmand om at kapitalkravet er opfyldt. 

Opret et IVS selskab for en krone!  ????????? 
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Omregistrering  

Når iværksætterselskabet har opsparet en kapital på mindst 50.000 kr. kan selskabet 
omregistreres til et anpartsselskab. 

Det er en betingelse for omregistreringen, at der udarbejdes en erklæring af en 
vurderingsmand om at kapitalkravet er opfyldt. 

Opret et IVS selskab for en krone!  ????????? 

Advokat (L) 
Peter Agentoft Nielsen 
Advokat Poul Erik Andersen
Indehavere: Ret&Råd Sundhuset
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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 
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fortælle om, hvordan små og mellemstore virksomheder kan have gavn af et 
samarbejde med Universiteterne. 
Link.SDU matcher teoretikere og praktikere i forbindelse med konkrete 
samarbejdsprojekter. 
De skræddersyr projekterne, så begge parter får maximalt udbytte. Det kan 
være et kortere samarbejde, hvor forskerne bistår med en specialviden, der er 
relevant i forhold til en sag, som virksomheden arbejder med lige her og nu 
eller længerevarende projekter, som for eksempel fælles finansiering af en 
Ph.d.-studerende, hvor en virksomhed agerer case for et forskningsprojekt i en 
3-årig periode. 
 
Ann H. Frederiksen 
Landsformand 
 
 
 
 
 
 
 

 Tessa Gjødesen

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

 

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

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

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

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

Du kan læse 
mere om 
Diana i blad 2 

- 2 paintball baner
  

 

 f

- Oplyste baner 
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Konkurs – og hva så?
Hvis du er gået personlig konkurs, har 
du mulighed for at få gældssanering på 
særlige vilkår. Det samme gælder, hvis 
du eller din ægtefælle/samlever f.eks. 
har drevet virksomhed i selskabsform, 
og du har kautioneret for selskabets 
kassekredit m.m.

Ønsker du at gøre brug af disse regler, 
skal du som udgangspunkt indlevere 
din ansøgning om gældssanering til 
skifteretten, inden skifteretten indkal-
der til afsluttende skiftesamling i kon-
kursboet. Kurator (den advokat som 
behandler konkursboet) skal vejlede 
dig om, hvornår ansøgning om gælds-
sanering skal indsendes. Hvis du er i 
tvivl om, hvornår du skal søge gældssa-
nering, skal du derfor kontakte kurator. 

Økonomien ligger i ruiner
Der stilles ikke krav om, at dine øko-
nomiske forhold er afklarede. Du kan 
derfor godt søge gældssanering, selv-
om du f.eks. er arbejdsløs.  
Hvis skifteretten indleder gældssa-
nering for dig, vil medhjælper (den 
advokat skifteretten ansætter til at 
udarbejde gældssaneringsforslag) op-
stille et budget ud fra dine økonomi-
ske forhold på det tidspunkt, du søger 
gældssanering.  

Hvor meget skal kreditorerne  
tilbydes?
Gældssaneringsforslaget skal indeholde 

et budget, som viser dine indtægter og 
udgifter. På samme måde som ved en ”Al-
mindelig gældssanering”,  kan budgettet 
kun omfatte helt nødvendige udgifter.  
Kreditorerne har krav på, at du betaler 
dem det beløb, som måtte overstige 
det såkaldte rådighedsbeløb. Hvis dit 
rådighedsbeløb ligger f.eks. 500 kr. over 
det beløb, du må have som gældssane-
ringssøgende, vil du skulle tilbyde dine 
kreditorer, at du sparer kr. 500 op hver 
måned.
 
Hvor længe skal der betales?
Når du søger en gældssanering i forlæn-
gelse af en konkurs, vil du skulle betale 
dine kreditorer dividende i 3 år. Normalt 
udbetales de opsparede beløb en gang 
om året til kreditorerne.

Hvad sker der, hvis økonomien bliver 
bedre?
Du har pligt til at kontakte skifteret-
ten og dine kreditorer, hvis dine øko-
nomiske forhold bliver væsentligt for-
bedrede. Som udgangspunkt er dette 
tilfældet, hvis du efter skat ville kunne 
tilbyde dine kreditorer min. kr. 1.000. Er 
dette tilfældet, vil skifteretten kunne 
beslutte, at du skal betale dividende el-
ler, at du skal forhøje den dividende, du 
oprindeligt tilbød dine kreditorer. Din 
pligt til at forhøje dividenden består i 
3 år efter skifterettens kendelse, er af-
sagt. Der kan således ske ændringer af 
dividenden flere gange i denne periode.  

 
Selvstændig virksomhed
Får du gældssanering som følge af en 
konkurs, er det ikke et krav, at du skal 
blive lønmodtager. Du vil således som 
udgangspunkt kunne vælge at starte ny 
selvstændig virksomhed.

Hvordan søger man gældssanering? 
Du søger gældssanering ved at udfylde 
et særligt ansøgningsskema, som du 
kan finde på www.domstol.dk under 
selvbetjening, blanketter. Skemaet ud-
fyldes, underskrives og indsendes til 
skifteretten. Skifteretten indkalder dig 
til et møde, hvor det bestemmes, om 
der skal indledes gældssanering for dig. 
Det er ikke nødvendigt, at du lader en 
advokat eller anden rådgiver udfylde 
skemaet. Hvis der mangler oplysninger 
vil skifteretten eller den advokat, som 
skal udarbejde forslaget (medhjælper), 
bede dig fremskaffe de manglende op-
lysninger.
I nærværende artikel er de generelle 
regler for gældssanering i forbindelse 
med konkurs beskrevet. Du er velkom-
men til at kontakte advokat Pernille 
Bøgh, hvis du har konkrete spørgsmål. 

 

Advokat Pernille Bøgh 
Ret&Råd Sundhuset 

 
 
 
Er ejerskifteforsikringer forsikringsselskabernes nye pengemaskine? 

Efter at have arbejdet med køb / salg af private boliger i en årrække er 
det min erfaring, at rigtig mange købere har den holdning, at 
ejerskifteforsikringen ikke er værd at bruge penge på. 
Ofte er holdningen, at ejerskifteforsikringen ingenting dækker. Det er 
brandærgerligt, at den holdning har fået lov til at slå rod hos mange købere, 
for det kan være en økonomisk bet ikke at tegne ejerskifteforsikring. 
 
Den negative holdning til ejerskifteforsikringen skyldes, efter min opfattelse, at 
køberne ikke har fået den fornødne rådgivning, før de har købt huset. Som i 
alle andre forhold handler det efter min opfattelse om forventningsafstemning. 
Tror man ejerskifteforsikringen, er en vedligeholdelseskonto eller en garanti 
mod alle mulige mangler ved ejendommen, er det åbenlyst, at man bliver 
skuffet.  
Derfor lægger vi hos Ret & Råd stor vægt på, at vores kunder får en realistisk 
opfattelse af, hvad ejerskifteforsikringen dækker. 
 
Kort fortalt dækker ejerskifteforsikring ikke alt det, som er nævnt i 
tilstandsrapporten og el eftersynet. Det gælder, uanset om forsikringen i 
ejerskifteforsikringstilbuddet har taget forbehold om hvert enkelt forhold. 
Derudover skal man som køber opfatte tilstandsrapporten og el eftersyn som 
en ”to do liste”. Har den byggesagkyndige skrevet, at der er tegn på 
vandindtrængen i stuen, får man ikke dækning af de skader, som måtte opstå, 
hvis problemet, som er årsagen til vandindtrængen, ikke bliver løst, når man 
har overtaget huset.  
Hvis den byggesagkyndige skriver, at der er del af huset, han ikke har kunnet 
besigtige, er skaden, som man finder på disse steder heller ikke dækket. 
Vælger man at købe huset, bærer man selv risikoen for, at der evt. er mangler 
ved huset, de steder den byggesagkyndige ikke har besigtiget.  
 
Som køber må man sørge for at sikre sig mest muligt mod uforudsete udgifter. 
Derfor anbefaler vi altid vores kunder, at de lader en byggesagkyndig eller 
håndværker vurdere huset og ikke mindst, hvad de må forvente at skulle 
betale for at undgå skader på huset.  
Viser købers byggesagkyndiges / håndværkers gennemgang, at der skal 
bruges flere penge på renovering / at der er store skader på huset, må 
køberen enten finde sig et andet hus eller få købesummen nedsat.  

Pernille Bøgh
Advokat
Sundhuset Ret&Råd 

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

Fyn  

Susanne Wrang Rasmussen 22.11.14 50 år
Inge Jensen 14.11.44 70 år

København og omegn

Rikke Fogh Jørgensen 01.10.74 40 år
Birgit Hansen 19. 09.54 60 år
Hedy Varney 20.11.44 70 år
Hanne Larsen 07.10.44 70 år

Nordjylland

Gerda Bobach 18.03.24 90 år

Nordvestjylland 
Kirstine Bay Gravgaard 19.11.64 50 år

Sønderjylland

Lena Madsen 21.11.64 50 år
Tina Jørgensen 15.11.64 50 år
Else Marie Pultz Møller 06.12.54  60 år

Vestsjælland

Lene Jørgensen 17.10.64 50 år
Birgit Pedersen 13.08.54 60 år

Østjylland

Connie Nielsen 13.07.54 60 år 

Vi siger tillykke til
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Jette Bay Larsen
Nordjylland

Sussie Dorthe Dehli København og Omegn

Stafetten...  nr. 10

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

Bjarne er Malermester og har i øjeblikket 5 malersvende ansat.

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

30 år.

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

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

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

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

for nu ville han være selvstændig, jeg havde samtidig sagt 

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

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

igennem det.

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

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

det hovedsageligt entrepriser, vi bød på og arbejdede med.

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

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

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

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

med Dansk Håndværks Kvinder et foredrag om ”Malersyn-

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

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

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

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

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

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

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

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

som også river sig i håret hver gang regeringen finder nye 

lettelser/byrder/bøvl.

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

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

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

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

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

og gode venner.

 
Startede firma med 2x5 ugers karantæne

 

giver stafettenvidere til...

fyn
Kirsten Drejer Nielsen 19-02 60 år

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

Sydsjælland
Birgit Hansen 03-04 60 år   

Søhøjlandet
Inger Nordesgaard Nielsen 25-04 50 år

Sønderjylland
Anne V. Jensen 31-03 50 år

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

Vi siger tillykke til

Ønskes mærkedage ikke offentliggjort – kontakt redaktøren skriftligt på mail, fax eller i brev. Bed om kvittering for modtagelse.
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Rod i ansættelsesbeviser og tillæg 
kan blive dyrt

Kilde: Dansk Industri

Det er stadig meget vigtigt, at der er styr 
på ansættelsesbeviserne.
Der er her et eksempel på, at en fratrådt 
medarbejder fik ret i Vestre Landsret. 
Der var uoverensstemmelse med ud-
betaling af manglende løn i henhold til 
overenskomsten samt nedsat arbejdstid. 
Virksomhed påstod, at der var fremsendt 
et brev til medarbejderen om nedsat tid, 
men medarbejderen nægtede at have 
modtaget brevet. Da Ansættelsesbeviset 
ikke var blevet ændret og underskrevet 
i henhold til den nye arbejdstid, dømte 
Vestre Landsret virksomheden til at be-
tale medarbejderen 97.000,- kr.

Skriv altid klart og tydeligt, hvad ansæt-
telsesforholdet går ud på.
Er der ændringer til ansættelsesforhol-
det, så skriv et tillæg til det egentlige 
ansættelsesbevis eller skriv et helt nyt. 
Uanset hvilken løsning man vælger, så 
sørg for at få en underskrift fra medar-
bejderen, da det udelukkende er virk-
somhedens ansvar, at medarbejderen 
ikke er i tvivl om ansættelsesforholdet.

Er der tvivl om noget, kan I altid kontakte 
jeres brancheforening!

Vidste du, at 50-kilometers grænse 
udløser bøder til SMV’er?

Kilde: Håndværksrådet

Håndværksrådet mener det er lovsjusk 
– og ønsker en undtagelse for hånd-
værksmestre.
De færreste håndværksmestre har så 
meget som overvejet at installere en 
fartskriver i deres varebil. Men det er 
ikke desto mindre et lovkrav, hvis bil plus 
trailer vejer over 3500 kg., og man kører 
længere end 50 km fra virksomhedens 
hjemadresse.
 
”Loven er meget hæmmende for hånd-
værksvirksomheders fleksibilitet, da det 
jo lejlighedsvis er nødvendigt for virk-
somhederne at have store mængder 
værktøj og materialer med. Hvis loven 
skal følges, kræver det, at et stort antal 
håndværksvirksomheder installerer fart-
skriver i deres biler, selvom det måske 

kun er et par gange om måneden, de 
kører til kunder mere end 50 km. væk 
fra firmaadressen”, siger Lars Magnus 
Christensen, der er erhvervspolitisk kon-
sulent i Håndværksrådet, og bl.a. arbej-
der med nedbringelse af administrative 
byrder
 
Kører man mere end 50 km. væk med 
så tungt et læs, skal man nemlig over-
holde køre/hviletidsbestemmelser, og 
en overskridelse koster 6.000,- kr. skriver 
tabletavisen Dagens Byggeri.
 
Tabletavisen omtaler flere eksempler, 
hvor håndværksmestre og deres svende 
har fået bøder, og 50-kilometerreglen er 
et klart eksempel på lovsjusk, der ram-
mer de forkerte, mener Håndværksrådet.
’Loven kan være fornuftig i transport-
branchen, men lovarbejdet er simpelt-
hen ikke færdigt, når man kan konsta-
tere, at den uforvarende rammer små 
og mellemstore håndværksmestre. Der 
mangler at blive lavet en tilføjelse, som 
friholder håndværksvirksomheder”, si-
ger Lars Magnus Christensen, der er 
Erhvervspolitisk konsulent i Håndværks-
rådet.

Rejsesygesikringen 
ændret fra 1. august

Kilde: Sydbank 

Som en del af finanslovsaftalen for 2014 
er det vedtaget at ophæve den offent-
lige rejsesygesikring på det gule sund-
hedskort fra den 1. august 2014.
I praksis betyder det, at du ikke længere 
vil være dækket via det gule sundheds-
kort, når du rejser til udlandet.

Hvad betyder det for dig
De væsentligste ændringer er:
•  Dækningerne via det gule sundheds-

kort ophæves pr. 1. august 2014
•  Du skal rekvirere et blåt EU-syge-

sikringskort – så er du sikret samme 
dækning ved akut sygdom og tilska-
dekomst som lokale borgere

•  Reglerne for forhåndsgodkendelse 
af eksisterende og/eller kroniske li-
delser er ikke gyldige efter 1. august 
2014

Sådan er du dækket med det blå EU-
sygesikringskort:
Du kan fremover anvende det blå EU-
sygesikringskort, når du rejser i EU-lande, 
Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz.
Dækningen via det blå EU-sygesikrings-

kort sikrer, at du ved akut sygdom og til-
skadekomst er ligestillet med borgerne i 
det pågældende land, du rejser til.
I praksis betyder det, at du fx selv skal 
dække behandlingsudgifter, medicin 
m.m. helt eller delvist efter samme reg-
ler som borgerne i det land, du rejser til.

Sociale medier  
kan øge indtjeningen

Kilde: Dansk Industri

Facebook, Twitter og Linkedin er inden 
for de seneste par år blevet en vigtig del 
af virksomhedernes markedsføring. Men 
at være til stede er ikke nok – der skal 
også være aktiviteter på siden!

Gordon Trier Holm oplyser, at otte ud 
af ti virksomheder, der er på de sociale 
medier, mener at det har styrket deres 
omsætning. Dog viste undersøgelsen 
også, at strategien for sociale medier 
halter hos mange virksomheder.

Det kræver mange ressourcer og resulta-
tet kan måske ikke ses her og nu.
Det kan dog være en måde at få virk-
somhedens information ud til mange 
på en hurtig og forholdsvis billig måde.

VÆRD AT VIDE
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Lokalformænd
Fyn 
Doris Marie Krarup Mogensen
Tlf. 22321536
Mail: dkm@familie.tele.dk

Herning og Omegn 
Wenche Fløe 
Tlf. 97 18 32 11 - Aften: 20 88 81 47
Mail: jktryk@mail.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: 
Hanne Lund, Vestergade 23, 7323 Give
lundegeskov@gmail.com
Bladet udkommer i ca. 1.600 eksemplarer. Alle priser er ekskl. moms. 
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VIRKSOMME kvinder
Bente Svendsen
Peder Lykkesvej 31
2300 København S

cl
im

at
e_

n
o
rd

ic
+
dk

k
lim

a_
dk


