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Lederen           Annette Berg Laursen

VIRKSOMME kvinder er en dejlig forening, som jeg mener, gør 
en forskel for vore virksomheder uanset branche, størrelse, 
ejerforhold eller indtjening. 

Vi har igennem 53 år påvirket beslutningstagerne inde på 
Christiansborg, vi har bidraget til Håndværksrådets arbejde 
ved deltagelse i forskellige udvalg og fora, vi har lokalt og på 
landsplan kompetenceudviklet os sammen, så vi har kunnet 
håndtere vore opgaver i de enkeltes virksomheder og vi har 
”brugt” hinanden til sparring hvad enten det er regnskaber, 
arbejdsmiljø eller håndtering af lovgivning som eksempelvis 
personaleforhold.  Vi har kæmpet – og kæmper forsat, for 
bedre forhold ikke kun for kvinder men for vore små og mel-
lemstore virksomheder – det er derfor jeg er medlem af vores 
forening. 

Vi mødes ikke for at ”sælge ” til hinanden som andre netværk. 
Vi mødes for at inspirere og udvikle hinanden til gavn for vore 
virksomheder. Vi tager ansvar, gør en ihærdig indsats og har 
indfl ydelse når det handler om at udvikle gode og fair forhold 
for selvstændige. Vores arbejde er med til at sikre, at folk tør 
starte som selvstændig, at virksomheder tør påtage sig at ud-
danne lærlinge, at der kommer IT til ”udkants Danmark” så der 
også kan etableres virksomheder etc…   

Min vision som ny formand er, at vi forsat skal gøre en for-
skel, når det drejer sig om indfl ydelse, vi skal medvirke til at 
vore medlemmer bliver kompetenceudviklet – gerne på fl ere 
plan – og vi SKAL sikre, at vi har et netværk, hvor vi kan bruge 
hinanden til faglig og personlig sparring, så vi kan løse vore 
daglige opgaver i vore små og mellemstore virksomheder. 

Jeg ser derfor utrolig meget frem til Hovedbestyrelsesmødet 
mødet den 2. september, hvor jeg glæder mig til at inddrage 
og være i dialog med lokalafdelingerne om hvordan, vi kan 
få italesat den gode historie om VIRKSOMME kvinder, der gør 
at andre bliver nysgerrige og melder sig ind.  TÆNK hvis bare 
hvert medlem skaffede et nyt medlem, så ville vi være rigtig 
godt stillet. 
Jeg glæder mig også til på HB mødet at få omsat et af vores 
fokuspunkter/mærkesager for 2016-2018 til en handlingsplan, 
der skal omsætte fokuspunktet til praktisk og konkret hand-
ling. Det første punkt, vi skal arbejde med er: Barselsordningen 
og fair vilkår. 

Samarbejde er nøgleordret for at skabe de gode resultater. 
Det er der brug for internt i VIRKSOMMEkvinder for at nå ud 
til lokalsamfundene, men der er bestemt også brug for et tæt 
og konstruktiv samarbejde med blandt andet Håndværks-
rådet, HIF (Håndværk og Industri foreningerne), Pension for 
Selvstændige og Fællesudvalget (der blandt andet arbejder 
med lovstof).
Jeg glæder mig meget til det kommende arbejde, og føler 
mig privilegeret over at få lov til at være med til at videre ud-
vikle vores forening.  Sidst vil jeg gerne citere vores afgåede 
formand Ann Fredriksen:
 Genio Interdum Indulgeamus = 
Vi skal ikke glemme at hygge os . Det er også et væsentligt 
mål for netværket VIRKSOMME kvinder.

De bedste hilsner, 
Annette Berg Laursen

Landsformand

VIRKSOMME kvinder 
– en unik forening.

Mærkedage
70 år

7. december 2016
Gerda Sloth Andersen - Nordvestjylland afdeling

60 år
5. august 2016

Bente Staunskær - Sjællands afdeling

50 år
5. oktober 2016

Dorthe Hansen - Sjællands afdeling 
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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 køkkenafl øb!
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Claus Bonde Hansen
Senior Partner
BDO Danmark

Tidligere er blanket 31.099 ”Fejl i moms-
afregningen/Efterangivelse til rettelser” 
blevet anvendt af både virksomheder 
og revisorer, hvis der skulle ske rettelser 
til tidligere indberettet momsangivelser.

Pr. 21. april 2015 har SKAT åbnet op for, 
at rettelser kan ske digitalt via TastSelv 
Erhverv.

Løsningen giver mulighed for at lave ret-
telser til en afregningsperiode i TastSelv 
Erhverv. Perioder, som er åbne for ret-
telser, er perioder, som kan rettes via en 
ordinær genoptagelse, dvs. perioder der 
er mindre end 3 år, beregnet fra angivel-
sesfristen. Hvis det ønskes at rette i ældre 
afregningsperioder, skal der anmodes om 
ekstraordinær genoptagelse via de links, 
som fi ndes i TastSelv Erhverv.

Hvis der fi ndes fejl i den ordinære angi-
velse til en afregningsperiode, kan denne 
metode anvendes. Virksomheden får re-
sultatet med det samme og kan samtidig 
rette et betalingstræk til NETS Leveran-

dørservice for at se hvilket beløb, der 
sendes til virksomhedens skattekonto.

Løsningen fi ndes i TastSelv Erhverv under 
”Moms” i venstremenuen.

Vær opmærksom på, at rettelser, som tid-
ligere er foretaget via blanket eller brev 
til SKAT, ikke er synlige på kvitteringer i 
TastSelv Erhverv. Tallene i kolonnen ”Tid-
ligere indberettet” er derfor opgjort uden 
indregning af rettelser, 
som tidligere er foreta-
get via de tidligere ma-
nuelle processer.

Der er alene tale om en 
begrænsning i visnin-
gen i TastSelv Erhverv. 
SKAT har registreret de 
rettelser, som tidligere 
er foretaget via blanket, 
og de skal derfor ikke 
indberettes igen.
Det er vigtigt, at hvis 
der tidligere er rettet 

en momsangivelse via blanket 31.009/e-
blanket, og der nu er yderligere rettelser 
til samme momsangivelse, alene benyt-
tes muligheden for at indtaste den nye 
difference i kolonnen ”Ændring”. Kolon-
nen ”Resultat” bliver ligeledes opgjort 
uden indregning af rettelser, som tidli-
gere er foretaget på blanketter.

Kilde:BDO

SKAT har nu gjort det muligt at rette tidligere indberettet moms
 direkte i TastSelv Erhverv i stedet for at indsende manuel blanket.

Ret momsen i 
TastSelv Erhverv 

Vibeke Broman
VIRKSOMME kvinder
Lovgivningsudvalget

Et område som vi og vore samarbejds-
partnere igennem mange år har arbejdet 
på at få gennemført.

Det lykkedes først i 2013, under fi nans-
lovsforhandlingerne mellem den da-
værende regering og dele af den da-
værende opposition, at få vort længe 
nærede ønske opfyldt med virkning fra 
2014 – dog ikke helt som håbet på.

Vi har helt tiden ønsket, at det skulle 
være en driftsudgift i fi rmaregnskabet 
på samme måde, som det sker med 
de sociale forsikringer i virksomheder i 
selskabsform. Resultatet blev imidlertid 
som nævnt i overskriften, og det er da 
bedre end intet fradrag.

Men, men – Vær opmærksom på, at be-
talingen for disse forsikringsydelser ikke 

indberettes automatisk til Skat. D.v.s., at 
man selv eller ens revisor skal sørge for 
at indføre forsikringsbeløbene i rubrik 
118 på selvangivelsen.

Har du ikke fået gjort dette for årene 
2014 og 2015, kan årsopgørelsen ændres, 
og du vil få penge retur fra skat.

Vibeke Broman

 Frivillige sygedagpenge-, 
arbejdsskade - og AES 
– forsikringer 
er fradragsberettigede som ligningmæssige fradrag for selvstændige og 
medarbejdende ægtefæller i personligt ejede virksomheder
(enkeltmandsvirksomheder) siden 2014.

EW SilverOutdoor  
Kvalitets  jagt-  og  fritidstøj  
til  konkurrencedygtige  priser	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
	  

Hostrupvej  27.  6710  Esbjerg  V.  Tlf.:  2344  4303  
www.ewsilveroutdoor.dk	  
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Lars Jacobsen  
Direktør, Skat
BDO Danmark

I 2012 blev den stærkt omdiskuterede 
multimedieskat erstattet af den gam-
melkendte skat på fri telefon. Altså en 
beskatning af det gode, der består i at 
kunne bruge en arbejdsgiverbetalt tele-
fon/smartphone til private formål.

Dengang anslog Skatteministeriet, at 
beskatningen ville ramme 130.000 løn-
modtagere og indbringe et beskedent 
provenu på 50 mio. kr. Det faktiske pro-
venu har imidlertid vist sig at være mere 
end 10 gange større og ligger konstant 
på over 500 mio. kr.

Beskatningens omfang kan illustreres 
med følgende tal fra SKAT:

Selvom det samlede antal personer med 
fri telefon er svagt faldende, er det be-
skattede beløb steget, fordi satsen er 
forhøjet. Antallet af husstande, hvor bå-
de mand og kone har fri telefon er svagt 
stigende. Det samme gælder antallet af 
virksomheder, der indberetter fri telefon 
for en eller fl ere medarbejdere. Tallene 
for 2015 foreligger først til efteråret.

Det siger reglerne
Pligten til at betale skat af fri telefon 
gælder i de tilfælde, hvor en arbejdsgi-
verbetalt telefon også bruges til privat 
telefoni.

Det udløser ikke beskatning, hvis en 
arbejdsmobiltelefon bruges til enkelte 

private opkald i arbejdstiden, men tages 
telefonen med hjem, kan brugeren kun 
undgå beskatning af fri telefon, hvis han 
eller hun underskriver en tro og love er-
klæring om, at telefonen ikke bruges til 
private formål, og arbejdsgiveren udfø-
rer en vis mindre kontrol med, at dette 
ikke sker.

Fri telefon beskattes i 2016 med et beløb 
på 2.700 kr. Beløbet er A-indkomst. Det 
betyder, at arbejdsgiveren skal indehol-
de kildeskat af et beløb på 225 kr. pr. må-
ned. Satsen på de 2.700 kr. gælder også, 
hvis arbejdsgiveren af arbejdsmæssige 
årsager betaler for fl ere telefoner, her-
under for en fastnettelefon, og tillige 
dækker en eventuel arbejdsgiverbetalt 
internetforbindelse til medarbejderens 
bopæl. Sidstnævnte er kun relevant i de 
tilfælde, hvor der via internetforbindel-
sen ikke er adgang til arbejdsgiverens 
netværk. Er dette tilfældet, er godet 
nemlig skattefrit under alle omstæn-
digheder.

For ægtepar, hvor begge ægtefæller har 
fri telefon, nedsættes den skattepligtige 
værdi med 25 % hos begge, hvis de er 
samlevende ved årets udgang. Rabatten 
beregnes automatisk.

Arbejdsgiverens fradragsret
Skattemæssigt har arbejdsgiveren fuldt 
fradrag for udgifter til tele foner og in-
ternetforbindelser. Momsmæssigt vil der 
ofte kun være begrænset fradragsret.

Skat på 
smartphones mv.
Næsten 500.000 danskere betaler skat af fri telefon, som formentlig er det mest 
udbredte personalegode. Og i næsten 36.000 husstande har både mand og 
kone fri telefon og nyder derfor godt af den særlige ægtefællerabat.

 
Indkomståret 2013 Indkomståret 2014

Antal lønmodtagere 
med fri telefon

468.263 464.845

Antal selvstændige 
med fri telefon

28.488 29.631

Antal personer 
med ægtefællerabat

71.995 72.957

Antal virksomheder, der 
indberetter fri telefon

53.350 54.184
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om altid startede vi med vores egen 
sang.
Ann Frederiksen bød velkommen samt 
præsenterede bestyrelsesmedlemmer.

Valg af dirigent: Ane Buch blev enstem-
mig valgt. Ane startede med at konsta-
tere at generalforsamlingen var lovlig 
indkaldt samt beslutningsdygtig.

Formandens beretning: 
Er udsendt til medlemmerne

Derefter fik 2 afgåede formænd en kurv 
– Inge Andersen fra Nordsjælland samt 
Gerly Larsen fra Vestsjælland. Bente 
Svendsen fik også en kurv for sin støtte 
til Ann m.m.

Vibeke Bromann: Takkede Ann for sine 
10 år som formand, ikke mindst sin ind-
sats for, at vi fik vores nye navn som var 
en absolut nødvendighed.

Lene Dueholm: Takkede Ann for sin be-
retning samt Ann´s altid positive ind-
stilling, man kan altid ringe og få svar, 
uanset hvad og hvornår.

Merethe Jensen: Takkede også Ann. Op-
fordrede samtidig til et fremmøde til 
folkemødet på Bornholm d. 17. – 19. juni. 
HVR er tilstede derovre.

Anette Laursen: Takker Ann for sin flotte 
beretning og fremhæver Ann´s evne til 
altid at trække i de rigtige tråde, så for-
eningens meninger kommer frem.

Susan Strobel: Takkede Ann for, at hun 
havde fået hende til at deltage i VIRK-
SOMME kvinder samt takkede for mange 
gode kurser og møder.

Formandens beretning blev godkendt 
med bravur!

Aflæggelse af regnskab: 
Vika Bæch-Laursen (kasserer) fremlagde 
regnskabet. Men startede med at takke 
Ann og er glad for at kende hende. Regn-
skabet er udsendt.

Vibeke Bromann: Opfordrede til at regn-
skabet blev udsendt inden generalfor-
samlingen, dette vil gøres fremover.

Lone Laursen: Påtalte, at omkostnin-
gerne til BLADET først stod i 2015 -  disse 
vedrører 2014 Men regningen var først 
fremsendt i 2015, derfor.

Lena Hesel: Gjorde opmærksom på, at 
Hanne Lund endnu ikke har fået sit ho-
norar for 2 blade – dette tages op sna-
rest. på næste HB møde.

Toni Clausen: Spurgte ind til overskuddet 
på kurser. Der blev svaret at det er svært 
at bugettere angående deltagerantallet. 
Overskuddet fra sidste kursus kom af, at 
der var budgetteret med mindre antal 
end deltagende. Det er da et positivt 
”problem”. Overskuddet vil blive brugt 
til senere, til måske ikke så deltagende 
kurser.

Asta Ross: Hvorfor er landskurser blevet 
billigere? Svaret er, at kurset ikke var med 
overnatning, deraf den billigere pris.

Lisette Pedersen: Nævnte at også HB 
møder er ændret til 1 dag i stedet for 
tidligere 2 dage.

Elisabeth Dige: Som tidligere kursusleder 
er hun glad for at der er en ”buffer” på 
kursuskontoen.

Regnskabet blev godkendt.

Budget 16: Dette blev fremvist.
Lone Laursen: Opfordrede til en ændring 
i fordelingen af de passives kontingent. 
Dette tages op på næste HB- møde.

Birgit Hansen: Opkrævning af medlems-
kontingt til afdelingerne forstås ikke. 
En retningslinje tages op på næste HB-
møde og afdelingernes formænd får 
derefter denne.

Valg af formand: 
Ann Frederiksen genopstiller ikke.

Før valg af formand blev det af Toni Clau-
sen foreslået, at valget blev udsat til efter 
frokost, idet der kun var 1 kandidat til 
formandsposten, så der kunne tales om 
dette i frokosten – dette blev afvist, da 
indkaldelsen har været udsendt og her 
står kandidaten nævnt.

Valget blev foretaget ved håndsopræk-
ning. 1 stemte mod - 48 stemte for.
Anette Laursen blev ny Landsformand. 
Stort tillykke med valget.

Valg af intern revisor: 
Telse Risløv var på valg – blev genvalgt.

Kontingent: Kontingent er uændret, 
dog med pristalsregulering.

Behandling af indkomne forslag: 
Ingen forslag var indkommet.

Næste års generalforsamling: 
Datoen bliver er d. 18. maj 2017. 
– hvor vides endnu ikke.

Eventuelt: Telse Risløv: Takkede Ann og 
sagde velkommen til Anette Laursen.

Lisette Pedersen: Var glad for forenin-
gen, men skeptisk, da hun skulle til sit 
første HB-møde, men dette var ganske 
ubegrundet, hun fik en varm modtagel-
se af alle. Takkede Ann for hendes altid 
positivitet, store arbejde- alle sætter pris 
på Ann. Afdelingen (Nordvestjylland) 
Østjylland) afleverede en gave til Ann, 
kurv med liljekonvaller og lokal honning. 
Samtidig sagde hun tillykke til Ann med 
hendes 50 års fødselsdag.
Lisette sagde velkommen til Anette som 
ville få fuld opbakning fra alle.

Lenna Nielsen: Takkede Ann for hendes 
arbejde, og deres ”kampe”. Lenna gav 
Ann en personlig gave – Gin m.m.

Merethe Jensen: Takkede Ann, som har 
været den længst siddende formand.

Anette Laursen: Anette holdt en tale fra 
hele foreningen, meget flot og rørende. 
Bente overrakte gaven fra foreningen og 
alle medlemmer – et musselmalet Fiske-
fad, som Ann længe har ønsket sig. Blev 
overrakt med stående applaus fra salen.

Ane Buch: Gik ud af dirigent rollen og 
ind som repræsentant for HVR. Ane tak-
kede Ann for den ihærdighed og altid at 
være vel forberedt til diverse møder. Ann 
fik derfor Håndværkrådets fortjeneste 
medalje i GULD !!!!! Endnu engang med 
stående applaus fra salen.

Landsgeneralforsamling den 19. maj 
2016 på Hotel Nyborg Strand
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Lars Jacobsen  
Direktør, Skat
BDO Danmark

Interessen for at frikøbe gulpladebiler til 
privat brug i nogle få dage stiger og sti-
ger. I 2015 blev der i gennemsnit solgt 669 
dagsbeviser om ugen, og samlet steg sal-
get med 32 % i forhold til 2014 og med 79 
% i forhold til 2013. 

Af Lars Jacobsen, lar@bdo.dk 
Normalt er det forbundet med store øko-
nomiske risici, hvis en medarbejder låner 
en varevogn af sin arbejdsgiver og bruger 
bilen til private formål. Medarbejderen 
risikerer beskatning efter reglerne for 
fi rmabiler, og arbejdsgiveren risikerer at 
skulle tilbagebetale hele eller dele af den 
moms, som er fratrukket ved anskaffelsen 
af bilen samt eventuelt en del af mom-
sen af de løbende driftsudgifter. Det kan 
blive dyrt. 

Tilbage i 2013 blev der indført regler, 
hvorefter det ved køb af såkaldte dags-
beviser blev gjort muligt at anvende gul-
pladebiler til private formål uden risiko 
for store efterregninger til skat og moms. 

Reglerne gælder for gulpladebiler med 
en totalvægt på op til og med 4 tons, og 
der kan højst købes 20 dagsbeviser til 
hver bil i et kalenderår. For en bil med en 
totalvægt på højst 3 tons koster et dags-
bevis 225 kr. pr. døgn, hvis virksomheden 
har fratrukket hele momsbeløbet ved 
køb eller leje af bilen, mens det for en bil 
med en totalvægt på mellem 3 og 4 tons 
koster 185 kr. pr. døgn. 

Et døgn regnes fra kl. 00.00 til 23.59. For 
en varebil, der tages med hjem en fre-
dag eftermiddag og først leveres tilbage 
mandag morgen, skal der således købes 
hele 4 dagsbeviser, selvom bilen måske 
reelt kun er til rådighed i ca. 2,5 døgn. 
Hvis der er tale om et specialkøretøj, det 
vil sige en værkstedsvogn eller lignende, 
og kørslen fredag og mandag kun omfat-
ter kørsel mellem arbejdet og bopælen, 
skal der dog kun betales for 2 dage, da 
kørslen fredag og mandag i så fald nor-
malt er lovlig. 

Reglerne har været en stor succes. I 2015 
blev der således købt hele 34.788 dags-
beviser mod 26.387 dagsbeviser i 2014. 
Arten af den private kørsel er uden be-
tydning. Bilen må – hvis ellers arbejdsgi-
veren giver lov – lige så gerne anvendes 
til feriekørsel som til fl ytning af indbo. 
Derfor skulle man også tro, at salget af 
dagsbeviser steg i ferieperioder, men det 
er faktisk ikke tilfældet. Salget er jævnt 
fordelt over hele året. 

Dagsbeviserne købes på SKATs hjem-
meside via TastSelv eller via SKATs app, 
som du kan downloade gratis i App Store 
eller Google Play. Der skal betales med 
dankort, og kvitteringen skal medbringes 
i bilen. Enten i en printet eller i en elek-
tronisk version. 

Du kan læse mere om reglerne for dags-
beviser i en særskilt artikel, som vi har 
udgivet i vores Viden-Om-serie. 

Kilde BDO

Dagsbeviser 
til gulpladebiler 
går som varmt brød 

Ann takkede for gaverne og sagde vel-
kommen til Anette som den nye formand. 
Ann overrakte derefter en nypudset diri-
gentklokke til Anette.

Anette Laursen: Takkede for valget og 
tak for tilliden, hun vil gøre sit til, at VIRK-
SOMME kvinder stadig er med til - at gøre 
en forskel.

Ann takkede Bente Svendsen for det store 
arbejde, hun indtil nu har gjort som bla. tid-
ligere lands næstformand og for den store 
støtte hun har været for Ann Frederiksen i 
hendes tid som landsformand

Kære 
VIRKSOMME kvinder,
Tak til jer alle for et godt år og for det 
smukke musselmalede fad, jeg fi k af jer 
til min sidste Landsgeneralforsamling 
som jeres landsformand. 

En perfekt gave og stor overraskelse må 
jeg sige. Ligeledes var det en lige så stor 
ære at få Håndværksrådets Hæderstegn 
i Guld, overrakt af direktør i Håndværks-
rådet, Ane Buch.

Det var for mig en stor, uforglemmelig, 
bevæget og dejlig dag.  
Tak, Tak, Tak – jeg er endnu ikke helt 
”landet endnu” – jeg føler stadigvæk jeg 
går rundt i en salig rus ☺

De bedste VIRKSOMME sommerhilsner,
fra en tidligere landsformand,
Genio Interdum Indulgeamus 
= Vi skal ikke glemme at hygge os
Ann
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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.dkej 302 A, 2700 · hso@nypost.dk

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

DIN UNDERLEVERANDØR:
Svejsning
CNC-drejning
CNC-fræsning
Pladebearbejdning

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-grafi sk.dk
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Hvad er ODR-platformen?
ODR står for Online Dispute Resolution. 
ODR-platformen er en europæisk klage-
portal, som forbrugere kan anvende til 
at klage direkte til en virksomhed, der 
sælger varer eller tjenester på nettet. 
ODR-platformen drives af Europa-Kom-
missionen. Platformen kan anvendes fra 
den 15. februar 2016 via linket http://
ec.europa.eu/odr

Hvem skal linke til ODR-platformen?
Alle virksomheder, der sælger online til 
forbrugere; 
• via en almindelig netbutik 
• afgiver tilbud via e-mail  
• via en online markedsplads 

Hvordan skal man linke?
Linket til ODR-platformen skal klart og 
tydeligt fremgå på hjemmesiden og i 
virksomhedens handelsbetingelser.

Virksomheden skal samtidig oplyse for-
brugerne om, at ODR-platformen kan 
anvendes til behandling af en klage. 
Hvis virksomheden fremsætter tilbud 
i en mail og sender den direkte til en 
forbruger, skal mailen også indeholde 
et link til ODR-platformen.

Gælder oplysningspligten, hvis man 
kun sælger til danske forbrugere?
Virksomheder skal oplyse om ODR-plat-
formen og linke til den, uanset om den 
kun sælger til forbrugere i Danmark el-
ler om den også sælger til forbrugere i 
andre EU-lande.

Hvordan fungerer ODR-platformen?
Forbrugeren kan klage på sit eget 
sprog, da platformen oversætter kla-
gen til sproget i sælgerens land. Hvis 
virksomheden får en henvendelse via 
ODR-platformen, skal man gå ind og op-

rette sig som bruger. Derefter kan man 
læse klagen og vælge, hvilken udenretlig 
klageinstans, der skal behandle klagen. 
Det kan fx være Center for Klageløsning 
(Forbrugerklagenævnet). Når man har 
valgt klagenævn, bliver klagen videre-
sendt dertil. Det er frivilligt, om man vil 
medvirke.

Spørgsmål om ODR-platformen
Forbruger Europa vil i starten af februar 
2016 offentliggøre en informationskam-
pagne på forbrugereuropa.dk
Forbrugere og virksomheder, der har 
spørgsmål om ODR-platformen kan kon-
takte Forbruger Europa: 
E-mail: odr@forbrugereuropa.dk
Telefon: 41 71 53 34 
(åben kl. 9-12 på hverdage)

Kilde: Håndværksrådet  

Alle europæiske og danske netbutikker skal linke til en fælles europæisk klageportal ODR 
(Online Dispute Resolution). Den nye klageportal vil give forbrugere og virksomheder en 
nem, hurtig og billig adgang til at løse deres uenigheder uden at gå i retten.

ODR: Ny europæisk 
klageportal til forbrugere

Vibeke Broman
VIRKSOMME kvinder
Lovgivningsudvalget

Denne blev gennemført under den tidli-
gere regering mod at alle selvstændige 
skulle indbetale et lille beløb årligt til 
ordningen. Der gik imidlertid ”kludder” i 
opkrævningerne, og i stedet for at rette/
tilpasse disse, fjernede den nuværende 
regering ordningen totalt med virkning 

fra april 2016.
Det har medført mange protester i form 
af breve til beskæftigelsesministeren, 
møder med denne, og emnet har også 
været debatteret med flere politikere 
forskellige steder, såsom på vort Christi-
ansborg-møde i april og på Håndværks-

rådets repræsentantskabsmøde i maj.  
Foreløbig har ministeren lovet, at der 
skal ses på sagen igen!!! – Hvor meget 
man skal lægge i det, vil vise sig!

Vibeke Broman
Lovudvalget

Barsels-
udligningsordningen 
for selvstændige/medarbejdende i personligt 
ejede virksomheder (Enkeltmandsvirksomheder).
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Efter indstilling fra Håndværksrådet er 
økonomichef Ann Harkjær Frederiksen 
udpeget af Erhvervs- og vækstminister 
Troels Lund Poulsen til at sidde i det 
nydannede Virksomhedsrådet for IT-
sikkerhed.

”Hvis vi skal realisere Danmarks digi-
tale vækstpotentiale, er det afgørende, 
at IT-sikkerheden og håndteringen af 
data styrkes – særligt i de små- og mel-
lemstore virksomheder. Virksomheds-
rådet for IT-sikkerhed skal give konkrete 
anbefalinger til at skabe bedre digital 
tillid og sikkerhed”. Det siger Erhvervs- 
og vækstminister Troels Lund Poulsen 
i forbindelse med udpegningen af Ann 
Harkjær Frederiksen og de 12 øvrige 
medlemmer af rådet.  

Små og mellemstore virksomheder er 
mere sårbare over for bl.a. datatab og 
økonomiske tab efter angreb fra IT-
kriminelle. Det er baggrunden for, at 
Håndværksrådet indstillede en stærk 
SMV-profil til regeringens nydannede 
Virksomhedsrådet for IT-sikkerhed.

Om Ann Harkjær Frederiksen
Økonomichef Ann Harkjær Frederiksen 
fra Svend Frederiksens Maskinfabrik A/S 
er medlem af Håndværksrådet gennem 
branche- og arbejdsgiverforeningen Ar-
bejdsgiverne.  

Ann Harkjær Frederiksen er født 4. maj 
1966, uddannet student fra gymnasium 
og handelsskole, uddannet sygeplejer-
ske og har en 2-årig lederuddannelse. 
Privat er hun gift med direktør Fleming 

Lund Frederiksen og har døtrene Camil-
la, Malene og Amanda på 25, 22 og 18 år.
”For mig, både som selvstændig og pri-
vatperson, er det uhyre vigtigt, at vores 
digitale hverdag er nem og sikker at 
bruge. Som økonomichef sidder jeg dag-
ligt og arbejder på nettet. Det ville være 
umuligt at drive virksomhed, hvis du ikke 
kunne gå på nettet. Jeg er afhængig af 
IT, og det skal være sikkert og enkelt at 
bruge”, siger Ann Harkjær Frederiksen.

Ann Harkjær Frederiksen har siden 2006 
været landsformand for medlemsorgani-
sationen VIRKSOMME Kvinder, der er et 
forum af kvinder, hvor medlemmerne er 
selvstændige, medarbejdende og med 
en særlig relation til at drive virksomhed.

”Som virksomhedsrepræsentant i Virk-
somhedsrådet for IT-sikkerhed kan jeg 
bidrage med, hvordan jeg oplever IT-
sikkerheden, hvilke vilkår vi har, hvad der 
fungerer, og hvad der ikke fungerer. Har 
vi gode, sikre, enkle, digitale løsninger, 
kan det gavne os alle", siger Ann Harkjær 
Frederiksen.

Flere virksomheder udsættes 
for IT-kriminalitet
Ministeriet fortæller, at danske virksom-
heder i stigende grad udsættes for IT-
kriminalitet, og det gør det nødvendigt, 
at virksomhederne i fremtiden kan hånd-
tere og beskytte forretningskritiske og 
personfølsomme data. 

Virksomhedsrådet for IT-sikkerhed skal 
derfor også se på, hvordan en høj IT-
sikkerhed, ansvarlig dataudnyttelse og 

datahåndtering kan blive egentlige kon-
kurrenceparametre for danske virksom-
heder og derigennem skabe vækst og 
beskæftigelse. 

Fakta om Virksomhedsrådet 
for IT-sikkerhed
•  Rådet består af 13 personer, der alle 

er valgt ud fra deres faglige indsigt i 
IT-sikkerhed i erhvervslivet og deres 
viden og erfaring med forretnings-
udvikling og digitalisering. 

•  Formand for Virksomhedsrådet for 
IT-sikkerhed Per Palmkvist Knudsen 
udtaler: ”IT-sikkerhed og ansvarlig da-
tahåndtering skal helt ind i kernen 
af de danske virksomheder, også de 
små, og være en af ledelsernes top 
- prioriteter. Virksomhedsrådet for IT-
sikkerhed skaber en helt ny mulighed 
for at få virksomhedernes ønsker og 
forslag til, hvordan dette bedst opnås.”

• Erhvervs- og vækstminister Troels 
Lund Poulsen: ”Dansk erhvervsliv er i 
disse år i gang med en digital omstilling, 
hvor større og større dele af forretnin-
gen bliver digital. Hvis vi skal realisere 
Danmarks digitale vækstpotentiale, er 
det afgørende, at IT-sikkerheden og 
håndteringen af data styrkes – særligt i 
de små- og mellemstore virksomheder. 
Virksomhedsrådet for IT-sikkerhed skal 
give konkrete anbefalinger til at skabe 
bedre digital tillid og sikkerhed”.  

Kilde: Politikken

Ann Harkjær Frederiksen er økonomichef i 
Svend Frederiksens Maskinfabrik og desuden 
landsformand for medlemsorganisationen VIRKSOMME Kvinder.

Stærk SMV-profil
udpeget til 
Virksomhedsrådet 
for IT-sikkerhed 
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som jeg skrev om i december-bladet 
2015, side 9, har Fællesudvalget igen for 
nylig holdt møde og debatteret diverse 
sager af fælles interesse.

Der vil blive skrevet flere breve 
til ministre og udvalg om:
•   De selvstændiges frivillige 
     sygedagpengeforsikringer
• Barselsudligningsordningerne
• ATP

•  Den kommende dagpengereform 
m.m som opfølgning på emnerne.

I mødet deltog også Niels Pedersen 
Qvist fra Deltidslandmændene, Region 
Nord. Han vil gerne være en fast del 
af udvalget, da der er så mange fælles 
interesseområder inden for social- og 
arbejdsmarkedslovgivningen.

Ann Frederiksen, der netop er fratrådt 
efter 10 års travlt og flot virke som lands-

formand for VIRKSOMME Kvinder, var 
med for sidste gang. I stedet vil den 
nyvalgte landsformand Anette Laursen, 
Østjylland indtræde i udvalget. Hanne 
Lund, Give fortsætter i udvalget sammen 
med undertegnede. De øvrige organisa-
tioner er: Landbrug og Fødevarer, Fami-
lieudvalget under Landbruget, De sam-
virkende Købmænd og Håndværksrådet.

Vibeke Broman
Lovudvalget

Sidste nyt fra 
FÆLLESUDVALGET

Vibeke Broman
VIRKSOMME kvinder
Lovgivningsudvalget

Netværk:
VIRKSOMME kvinder er et socialt net-
værk med faglig sparring – Hvor inspi-
ration hentes og kompetencer udvikles. 
Vi har indflydelse via vores medlemskab 
af Håndværksrådet og er derudover re-
præsenteret i flere udvalg, råd, og be-
styrelser 

Kompetenceudvikling 
og Uddannelse:
Vi udvikler os sammen via kurser, stu-
dieture samt lokale og landsdækkende 
arrangementer

Vi har fokus på:
•  uddannelse og kompetenceudvikling 

for alle
• IT-hjælpemidler i uddannelserne
•  præmie/bonus til virksomheder som 

tager ansvar og uddanner lærlinge

Lovgivning og Indflydelse: 
VIRKSOMME kvinder har fokus på:
Det offentlige som medspiller, herunder:
•  enklere regler og fair vilkår for alle 

virksomheder
• barselsorlov for alle selvstændige,
•  bedre muligheder for generations-

skifte,

Sund vækst og succes i små og mel-
lemstore virksomheder i HELE Dan-
mark, herunder:
•  IT skal være brugervenligt og lands-

dækkende
•  bedre finansieringsmuligheder for 

små og mellemstore virksomheder
•   fair konkurrence både i Danmark og i 

forhold til udlandet
• at vi ikke bliver ”styret” af medierne 
•  ordentlig takt og tone på de sociale 

medier

VIRKSOMME kvinders 
mærkesager for 2016 – 2018
I marts 2016 har VIRKSOMME kvinders hovedbestyrelse revideret 
foreningens mærkesager for den kommende 2-årige periode:  

Farve- og stilkonsulent 

Birgit Lillelund 
Viborgvej 316, Herrup · 7830 Vinderup 
www.cmb-vest.dk · lillelund@cmb-vest.dk · Tlf. 40 215 290 

farveanalyse · stiltest · makeup 
kursus · foredrag · netbutik

Bliv sikker i din stil og dine farver 
– og vis hvem du er!
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Mens vores medkursister på Landskur-
sus i Middelfart fredag den 15.4.2016 
kæmpede sig til tops i Lillebæltsbroens 
kolde stål, var vi "jordnærer" på Clay ke-
ramikmuseum.
Et spændende sted, med alt imellem 
det sarteste kongelig porcelæn og det 
meget robuste keramik. Billedet viser en 
fantastisk krukke som stod lige ved ind-
gangen til det ny renoverede museum 
med udsigt til Bæltet.  Et besøg værd. En 
god start på en dag med udfordringer.

Efter en dejlig frokost, gennemgik vi 
holdepunkter til at holde en god og 

spændende tale. Vi var alle nervøse, 
vi hjalp hinanden igennem og fik hver 
især fremført en lille tale. Store i hjertet 
og opløftet, fandt vi faktisk ud af, at det 
ikke er farligt... og alle har den samme 
nervøse følelse. Da vi drog hjem, var vi 
faktisk stolte over, at VI GJORDE SGU 
DET.....:) Så bare kom an - vi er klar til 
næste udfordring... 

Tak til Anette Laursen, for emnet og til I 
andre, fordi i også meldte jer til kurset.
Aase Daugaard og Anette Villumsen, 
Østjylland

Indtryk fra 
landskurset 2016

Morgenkaffe og brunsviere

Påklædning til bridge walking

Med lidt hjælp kan alt lykkes Klar til afgang
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Nej ikke afgang, men instruktion Kursusleder Anette Laursen 
byder velkommen

Underviser: 

Gruppearbejde

Så blev talerne holdt Koncentration hos alle

Slut på en dejlig og lærerig dag

Lad ikke gamle minder 
gå i glemmebogen.gå i glemmebogen.

Kom ind og få dem overspillet 
fra videofilm til DVD 

inden det er for sent.

● Lad ikke værdifulde 
optagelser gå tabt.

● Vi afspiller livets store 
begivenheder fra 

bånd til DVD.

● Kig ind til Connie og få 
et uforpligtende tilbud!

WWW.VOJENSRADIO.TV.DK

RADIO.TV

RADIO.TV

VOJENS

VOJENS

salg - service - montage - forhandler alle kendte TV-mærker

vojens.radiotv@gmail.com
www.vojensradiotv.dk

Vestergade 8 . 6500 Vojens. 7454 1211/2835 0339
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Nyt fra København og Omegn
Gentofte sø
Den 27. august var vejret med os, da vi spadserede rundt om 
Gentofte Sø og hvor vi selvfølgelig havde et Pit Stop, hvor 
Lotte havde sørget for lidt til de tørstige. Efter alt den friske luft, 
indtog vi en lækker kinesisk buffet på Restaurant Ny ZI Yang

Facebook kursus
Efter et vellykket kursus i Facebook i Netværksgruppen, holdt 
vi den 8. september et nyt kursus for alle medlemmer. Kurset, 
var velbesøgt især af passive medlemmer. Susanne Fasting 
underviste så alle kunne være med og fik mod på at komme 
på Facebook. Succesen var så stor, at Susanne Fasting måtte 
komme igen den 16. februar 2016 til et opfølgnings kursus, 
hvor spørgelysten atter var stor.

EFT
Netværksgruppen for erhvervsaktive havde igen besøg af 
Cand. Psych. Pia Pedersen, hvor vi fik et introduktionskursus 
i EFT. EFT er en del af energipsykologien, som kombinerer 
Østens meridiansystem/energibaner med Vestens samtalete-
rapi Det er en effektiv og enkel metode, der kan hjælpe med 
at skabe positive forandringer i ens liv. En læring aften, noget 
vi alle kan gøre brug af.

Butik Hanne
Den 6. oktober var vi på besøg i Butik Hanne B, som er en læk-
ker dametøjsforretning. Hanne bød på lidt godt og fortalte om 
sin baggrund, og hvad det krævede at have en butik alene. 
Hanne lærte os også at sætte vores tørklæder smart, og her-
efter var der mulighed for lidt indkøb, og mange af os havde 
poser med der fra. Efter et vellykket besøg fik vi lidt at spise 
på Den Kinesiske Mur.

Glyptoteket
Søndagsturen den 24. januar gik til Glyptoteket, hvor vores 
ægtefæller også var med. Her fik vi en guidet rundvisning og 
fik fortalt om udvalgte skulpturer og malerier. Bagefter var 
der tid til, at vi selv kunne gå lidt rundt. Mættet af indtryk gik 
turen til Tårnet på Christiansborg Slot, hvor der blev serveret 
kaffe og kage. Dem som havde lyst kunne gå helt op i tårnet 
og nyde udsigten. 

Lokal generalforsamling
Traditionen tro blev vores generalforsamling den 12. april holdt 
på Restaurant Kareten, Bente viste billeder under beretningen 
fra vores forskellige arrangementer i året løb. Bestyrelsen blev 
genvalgt og herefter var der tid til lidt social samvær. Kirsten 
Andersen som var tilstede og Else Kjøller blev hyldet for 25 
års medlemskab.

Buqetten
Den 25. april var netværksgruppen på besøg hos BuQetten 
i Avedøre. Lene som er daglig leder fortalte om stedet, som 
er et sted for kvinder af alle nationaliteter. Deres nøgleord er 
nærvær, omsorg, livskvalitet, grin og tåre. Lene fortalte om 
nogle at de problematikker, som disse kvinder kan have for 
at komme videre i livet. Et meget inspirerende og rart sted.

AirTaxi
Den 12. maj var vi på medlemsbesøg med mænd hos AirTaxi 
i Roskilde. Karin driver virksomheden sammen med sin mand 
Kenneth, sønnen og datteren. Vi fik fortalt, hvad Airtaxi be-
skæftiger sig med bl.a. ruteflytning til Anholt og Læsø samt 
uddannelse af piloter både til fly og helikopter samt mange 
andre spændende flyvninger. De har også flyværksted, hvor 
der serviceres egne og andres fly. Bagefter var der mulighed for 
at få en tur i flysimulator og en rundflyvning i en BN2 Islander 
over Roskilde. Vi var heldige med vejret for det var klart solskin, 
så udsigten fra flyet var imponerende. Et medlemsbesøg, der 
vil blive talt længe om. En stor TAK til Karin og familie samt 
piloter for en fantastisk dag.
Susan Meincke
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Nyt fra Nordvestjylland
Julemøde den 
10. december 2015.
Torsdag den 10. december var vi 
samlede til vores julemøde.
Vi var 15 medlemmer – og havde 
inviteret 3 interesserede med til 
vores julemøde. Så vi var i alt 18 
kvinder, som havde en rigtig hyg-
gelig aften med dejlig mad (lavet 
af bestyrelsen) – og rigtig god tid 
til at snakke med hinanden.

Vi synes det er vigtigt at holde fast i, at der denne aften ikke 
er arrangeret foredrag/ besøg el. lign. – men, at der i stedet er 
masser af tid til snak på kryds og tværs.
Vi fik heldigvis ikke skræmt de 3 interesserede væk – og de er 
efterfølgende komme med i vores forening – dejligt ☺
Lisette H. Pedersen

Teateraften den 12. januar 2016
Tirsdag den 12. januar var vi 18 Virksomme Kvinder, som mød-
tes til fælles spisning inden teaterforestillingen ”Sygt sund” på 
Thy Teater.
”Nationen Danmark har fået sundhedsforstyrrelse. Lægerne 
ordinerer motion på recept, rygerne må søge tilflugt i træer, 
og en elektronisk
controlmaster giver ordrer til kroppen.

Man bør holde sig væk fra alt – og huske at drikke vand til. 
Forestillingen ”Sygt sund” er en komedie for alle (især kvinder), 
som har et helbred. Vi møder familien Momsens kamp for at 
leve lykkeligt til deres ”dages ende.”
Sådan lød foromtalen til teaterstykket – men de flest af os tog 
derfra med eftertænksomhed og lidt ondt i maven. To dygtige 
skuespillere formåede at lave lynhurtige personskift – og uden 
ret mange rekvisitter gav de os en forestilling fyldt med sund-
hedsfanatisme, anorexi og Sygdomme.

En rigtig god aften – som gav stof til eftertanke.
Lisette H. Pedersen

Virksomhedsbesøg hos ”Link” i Thisted den 7. marts 2016
Den 7. marts var vi 14 Virksomme Kvinder, som besøgte butik-
ken Link. Link sælger tøj, tasker, smykker og  hudpleje/makeup 
produkter. Butikkens ejer tager til Paris for at finde tøj til for-
retningen og til Thailand for at få produceret smykker.

Efter introduktion af butikken blev det tid til at ”ændre” ud-
seende på en del af de fremmødte samtidig med, at der blev 
givet tips, gode råde og formaninger. Denne ”seance” gav 
anledning til mange bemærkninger og gode grin.
Midtvejs blev der tid til en sandwich – og inden vi tog hjem, 
blev der tid til lidt indkøb og butikken sluttede af med lod-
trækning om 2 dejlige præmier i form af hudplejeprodukter.

En rigtig hyggelig og sjov aften hos Link.
Lisette H. Pedersen

Lokal generalforsamling den 7. april 2016
Vores lokale generalforsamling blev i år afholdt i butikken 
Gaardmad i Thisted. Vi var 13 fremmødte og havde en god 
generalforsamling.

Efter henholdsvis 14 og 12 år havde Jette Mikkelsen og Bodil 
Poulsen besluttet sig for at træde ud af vores bestyrelse.
Jette og Bodil har ydet en stor indsats for vores afdeling – og 
vi er taknemmelige for den indsats, som de beggehar gjort 
igennem alle årene.

Hanne Lindhardt, Annegrethe Spanggaard og Åse Søgaard 
(tidl. suppleant) blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer. 
Dejligt at der var nye, som havde lyst til at være med i besty-
relsen – TAK for det.

På efterfølgende bestyrelsesmøde den 26. april konstituerede 
bestyrelsen sig – og Nordvestjylland ser nu således ud:
Formand, Lisette Holst Pedersen
Kasserer, Hanne Lindhardt
Sekretær, Åse Søgaard
Bestyrelsesmedlem, Irene Oddershede
Bestyrelsesmedlem, Mona Hyldgaard Petersen
Suppleant, Annegrethe Spanggaard
Lisette H. Pedersen

Nyt fra Østjylland
Den 6. april var vi 5 piger der tog turen til København, for at 
deltage i det årlige Christiansborgmøde.
Vi tog afsted i god tid, så vi også lige kunne nå at få lidt ”på 
opleveren”.
Så frokosten blev indtaget på Hotel D´Angleterre i baren, hvor 
vi indtog en lækker sandwich,, og indsnusede den specielle 
atmosfære der er på stedet.
Derfra gik vi dejlig mætte og i højt humør, til Nyhavn, hvor 
vi indløste billet til Kanal Rundfart, og fik set København fra 
søsiden.

Oppe på land igen, var vi så heldige at komme forbi den lokale 
modist, hvor vinduerne blev studeret så grundig, at indeha-
veren kom ud og inviterede os ind. Og SÅ blev der prøvet 
hatte, der var pilleæsker , Hatte med slør – strudsefjer og div. 
Fantastisk pynt. Vi følte os helt på højde med de kongelige,
Og mente alle, at det var dagens højdepunkt.
Vi drog herefter til Christiansborg, hvor vi endnu engang, del-
tog i et spændende møde med 2 politiker, som fik deres sag 
for, i den livlige spørgelystne forsamling af Virksomme Kvinder.
Turen gik nu igen hjemad for 
halvdelen af deltagerne, mens 
resten blev og overnattede, 
og brugte endnu en dag med 
spændende oplevelser i ho-
vedstaden.

En tur vi kun kan anbefale alle 
at deltage i. Så på forhåbentlig 
gensyn til næste år.
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Nyt fra Sønderjylland
Nordisk Skoletavle Fabrik i Kolding bød i februar Sønderjyllands 
afdelingen velkommen. I de Feng Shui inspirerede lokaler bød 
Mai fra 3. generation os velkommen, i den innovative danske 
virksomhed med dansk ejerskab i 2 generationer. Virksomhe-
den blev startet i 1950 og har siden udviklet sig til et bane-
brydende koncept indenfor undervisning og møder og har 
nu egne afdelinger indenfor design, tavleproduktion, møbel-
produktion og teknisk afdeling. Alle produkter kan opleves i 
Nordisk Skoletavle Fabriks egen innovations afdeling, som også 
indeholder konferencecenter. Virksomheden bearbejder selv 
alle råvarer og har derfor styr på levering og kvalitet. 
Skrevet af: Lene Duholm Nielsen 

At gå til præst behøver ikke være kedeligt 
Overskriften siger næsten det hele. April måneds arrangement 
blev afholdt i konfirmandstuen på Gram Præstegård med et 
foredrag ved sognepræst Johannes Gjesing. Foredragsholde-
ren startede aftenen med at fortælle, at han var 12 år om at 
færdiggøre sit teologistudie i Århus. Der blev ikke kun terpet 
Lucas evangeliet og det nye testamente i de 12 år. Nej, præsten 
var skam med til at starte det hedengangne Stof 2ooo op. Da 
studiet var i hus og han søgte om et embede, var der på det 
tidspunkt kun et vikariat i Halk sogn i Sønderjylland ledigt. 
Så han tog kæresten under armen og sammen tog de turen til 
Halk, hvor Johannes mødte Holger; et sognebarn der kunne 
fortælle adskillige historier om de nærliggende sogne. Holger 
var øret og øjet i Halk og han gjorde så stort et indtryk på sog-
nepræsten, at han døbte sin egen søn Holger.
Historierne lever nu videre i sønnen. Johannes Gjesing kunne 
fortælle om en episode fra Øsby Kirke, hvor han skulle stå for en 
søndagsprædiken. Nu skal der lige nævnes, at sognebørnene 
fra Øsby var lidt skeptiske over for den nye præst fra Halk, så 
de var spændt på, hvad han kunne byde på. Johannes var også 
interesseret i at give Øsbys kirkegængere en god prædiken. Så 
i hans iver efter at komme op i prædikestolen, var han ved at 
snuble i præstekjolen. Nede fra kirkebænkene så det ud som 
om, at præsten nejede ydmyget for kirkegængerne. Det er 
noget de husker i Øsby.
 
Johannes Gjesing havde mange gode historier at fortælle og 
der var ikke en af gæsterne, der ikke gik derfra med et smil 
på læberne.
Gitte Malle

Arrangement hos lgp- consult i Broager
Tirsdag den 10. maj 2016 havde Virksomme Kvinder et spæn-
dende arrangement hos lgp- consult i Broager. 
Vi var 19 deltagere inklusiv partnere og gæster. 
Lisbeth G. Petersen og hendes mand Hans Jørgen driver virk-
somheden lgp-consult, som ligger i Broager på en skøn plet 
lige ud til fjorden. Lisbeth har en baggrund som sygeplejerske 
og Hans Jørgen har indtil for to år siden arbejdet som leder 
hos Danfoss. Derudover har de 3 medarbejdere fastansat og 
20 konsulenter tilknyttet. 
Lgp-consult definere deres arbejdsområder, således: 
”Vi kan motivere til handling, motivere til at tage ansvar for 
egen og andres trivsel, give værktøjer til at komme videre og 
få det bedste ud af enhver situation.” 
Firmaet arbejder med virksomheder, med unge mennsker og 
med enkeltpersoner, men altid ud fra følgende tre fokusom-
råder: 

Hvilke ændringer skal der til for, at du går glad på arbejde? 
Hvilke ændringer skal der til i din base og i dit parforhold, så 
du er glad? 
Hvordan kan du gøre dig stærk helbredsmæssigt? 
Opgaven er nemlig ikke at kigge bagud -  men fremad. 
Arbejdet med virksomheder handler om at skabe arbejds-
glæde og begejstring, sætte fokus på sundhed, trivsel og 
stress-håndtering og tage fat på de faktorer, der gør at en 
arbejdsplads fungerer. 
Dette gælder også for virksomheder, der lukker ned og virk-
somheder i vækst! 
Succesraten er, at folk med stress er tilbage på arbejderplad-
sen efter en uge. 

Lgp-consult har tre huse, hvor folk bliver indlogeret i en kor-
tere periode – altid sammen med deres partner eller en anden 
person, de er tæt på. Ophold i husene bruges til at skabe orden 
i kaos, at hjælpe med at få overblikket tilbage, at se på mulig-
heder og lave handlingsplaner. Uanset om problemet er stress, 
problemer i parforholdet eller personlige kriser. Det ene hus 
bruges til folk, der har brug for/ lyst til et åndehul i hverdagen! 
Et åndehul med selvforkælelse i form af bad, sauna, massage, 
ro og tid og måske en snak om hvordan det går? 
Lyder det spændende og har du fået lyst til at vide mere, så se 
på http://www.lgp-consult.dk 
Referent: Ann Nielsen 
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Generalforsamling i Sønderjyllandsafdeling
I Sønderjylland har vi afholdt vores lokale generalforsamling 
onsdag den 30. marts, på den hyggelige kro i Christiansfeld – 
Tyrstrup Kro.

Lene Nielsen aflagde beretningen, der blandt andet fortalte om 
de mange spændende arrangementer vi har haft i årets løb,  
vinsmagning på vinbaren TAPPO, et besøg på Hjorte Apoteket 
i Haderslev, et foredrag med overskriften ”Tag hånd om stres-
sen” af Anne Muxoll, det blev også til et virksomhedsbesøg 
hos et af vores egne medlemmer
Birgitte Viereck og Sønderjysk Kål – for blot at nævne nogle 
af dem.

I bestyrelsen har vi sagt farvel til bestyrelsesmedlem Anne 
Skovby, og vi skulle derfor finde et nyt medlem til bestyrelsen, 
til denne post meldte Pia Würtz sig på banen.

Vi ville også i bestyrelsen gerne have en suppleant mere, og 
til denne post takkede
Ann Jessen Nielsen ja.

Dejlig med friske kræfter i bestyrelsen.

Vi sluttede generalforsamlingen og aftenen af med en let men 
dejlig middag.
Dorthe Holm-Nielsen
Næsteformand i Sønderjylland.

Nyt fra Sydvestjylland
Virksomme Kvinder i Sydvestjylland afholdt generalforsamling 
den 10. marts. Og sædvanen tro, blev den afholdt på restaurant 
Parken. Vore meget trofaste medlemmer, mødte talstærkt op. 
Vi fik en suveræn bespisning, efter generalforsamlingen. Og 
så var der genvalg, over hele linjen. Eneste afvigelse var dog, 
at undertegnede, overtog referent jobbet, til vores landsblad, 
efter Ane Birthe, som efter flere års suverænt arbejde, ønskede 
at stoppe, på grund af tidsnød.
 
 

Merete på ”slap line”

Den 16. marts mødtes VIRKSOMME kvinders medlemmer og 
deres gæster, i alt 36 personer til sangaften hos Agnethe og 
Poul Henning, på Novrupvej i Esbjerg.
Parret har indrettet Agnethes fødegård med et skønt spillested 
i stald længen. Rummet bliver også brugt til andre formål bl.a. 
kontor - et hyggeligt arbejdssted.
Det er svært at beskrive inventaret, men det var hyggelige 
ældre møbler med plys og klunker, og der var pyntet alle 
vegne med blomster, levende lys og led lyskæder. Man følte 
sig virkelig velkommen.
I skrivende stund har der været et portræt af Agnethe i dagbla-
det JydskeVestkysten, i anledning af hendes 60 års fødselsdag.
Her fortælles, at hun underviser i matematik på VUC, og har 
tidligere undervist i sprog bl.a. fransk.
For at holde fransk vedlige, har hun et dejligt hold elever på 
aftenskolen, heriblandt vores egen Kelly Søkilde.
Poul Henning har været musiker i 40 år, og de drager land og 
rige rundt med ”Syng Jer Gladere”-arrangementer. 
Parret er også kendt på radiostationer i Holland og Tyskland, 
hvor man endog spiller enkelte CD’er med danske tekster.
Det blev en aften med fællessang, hvor vi selv kunne udvælge 
sange fra et sanghefte, som parret har trykt til formålet. Vi var 
omkring Otto Brandenburg, Kim Larsen og Benny Andersen 
m.fl. 
I pausen fik vi serveret Brie med druer og flütes - hertil et glas 
rødvin. Derefter fik vi Friesentorte, kaffe og te, alt imens snak-
ken gik. Vi glemte måske, at drøfte de faglige sider af arbejds-
livet, for en aften som denne, er afstressende og stemningen 
positiv.

13. april var vi atter, næsten fuldtalligt, på pletten igen. Da 
besøgte vi nemlig Tjæreborg Bageren. Det blev en helt igen-
nem, fantastisk spændende, udfordrende og dejlig aften. Bager 
ægteparret, var helt fænomenale, til at lære fra sig, og forklare, 
til mindste detalje. Vi fik en rigtig kage æske, med indhold af 
6 totalt lækre og meget indbydende kager, med hjem. Og de 
selvsamme kager, havde vi alle selv produceret. Der var de 
smukkeste roser med blad på m.m Kagernes navne var Na-
poleons hatte, linser og medaljer. Der var vist ikke ret mange 
af vore familie medlemmer, som troede på, at vi selv, havde 
udført kunststykkerne. Ingen af mine, gjorde i hvert tilfælde.
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Opfordring fra 
Sparekassen Kronjylland

PAS PÅ 
MISTÆNKELIGE 
SMS'ER
Svindel med sms bliver mere og mere udbredt, og der sen-
des i øjeblikket rigtig mange sms'er, som foregiver at komme 
fra troværdige firmaer.

Vi opfordrer til, at du tænker dig om en ekstra gang, inden 
du klikker på links i sms'er.

Ligeledes opfordrer vi til, at man undlader at gemme kortop-
lysninger, kopi af NemID nøglekort osv på sin mobiltelefon.

Sjælland 
Sydsjælland har haft følgende virksomhedsbesøg i perio-
den marts 2015 til april 2016.

Marts-mødet foregik hos kostkonsulent Birgitte Flensholt i 
Næstved, som er ernærings- og husholdningsøkonom med 
stor faglig viden og erfaring inden for psykologi og terapi. Det 
var et meget spændende foredrag.

April-mødet foregik på Tvedemose Champignon sammen 
med VK-Vestsjælland. Hvor vi fik en rundvisning på virksom-
heden. 

Maj-mødet foregik på Sorø Husholdningsskole, hvor vi fik 
en rundvisning på skolen og hørte om årets forløb på skolen. 

Den 30/5-2015 var en revy-tur til Bakken. Arrangementet var 
fælles for hele Sjælland. 

Juni-mødet foregik på Vidarslund/Marjatta i landsbyen Vind-
byholt. Vi fik en rundvisning på deres gartneri og fik fortalt 
hvordan dagligdagen er på Marjatta.  

September-mødet  foregik på GN ReSound i Præstø. Vi fik 
en rundvisning på virksomheden og kunne se nogle af pro-
dukterne.

Oktober-mødet foregik hos Kærsgård Gårdbutik i Teestrup 
v/Haslev. Vi blev vist rundt på gården og så nogle af dyrene. 
Jette fortalte bl.a. om tilblivelsen af virksomheden og hvor-
dan de også har været med til, at starte Bondens Marked op 
på Gisselfeld. 

December-mødet foregik på Rådhuskroen i Næstved, hvor 
der blev hygget og ønsket god jul og godt nytår. 

2016:
Januar-mødet foregik på Falck i Næstved. Vi fik et meget 
spændende foredrag om, hvordan hverdagen foregår på en 
Falck-station. 

Marts-mødet var et virksomhedsbesøg hos Gartneriet Spiren 
i Skælskør. Vi hørte om virksomheden, vi så drivhusene og alle 
de forskellige påskeklokker. Der var mulighed for, at handle.

April-mødet var det årlige Chr. Borg møde, som blev aflyst i 
november 2015.

Majbritt Essendrop

Sydsjælland og Vestsjælland bliver nu til SJÆLLAND.
Sydsjælland og Vestsjælland har afholdt generalforsam-
ling, hver især og blev enige om en sammenlægning.

Gerly fra Vestsjælland ville gerne stoppe som formand og 
Sydsjælland er efterhånden blevet så lille, at enten luk-
kede vi, eller også lagde vi os sammen med Vestsjælland.

Dorthe Hansen fra Sydsjælland overtager dermed for-
mandsposten og det nye navn bliver SJÆLLAND.

Dorthe Hansen

Hirsevej 19 • 6100 Haderslev • Telefon 74 52 70 92
www.soenderjydsk-kaal.dk • post@soenderjydsk-kaal.dk

Følg os på Facebook
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Lokalformænd
Fyn 
Doris Marie Krarup Mogensen
Tlf. 22321536
Mail: dkm@familie.tele.dk

Herning og Omegn 
Ida Obel Utoft 
Tlf: 22265577
ida@aagaard-maskinudlejning.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

Nordvestjylland 
Lisette Holst Pedersen
Tlf. 97 96 53 54
Mail: lisette@bygge-murerfirmaet.dk

Sjælland
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 
Lena Hesel
Tlf: 75 84 01 23
Mail: lena@hesel.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: 
Elisabeth Weber, Hostrupvej 27, 6710 Esbjerg V.
Mail: elisabeth.m.weber@gmail.com
Bladet udkommer i ca. 1.000 eksemplarer. Alle priser er ekskl. moms. 



Selv om du er godt i gang med din egen pensions-
opsparing, bør du tage et tjek, der viser om du er
godt nok dækket ind. 

Hos Pension for Selvstændige har vi rådgivere over
hele landet klar til at komme til dig og gennemgå dine
behov, ønsker og muligheder. Naturligvis helt gratis
og uforpligtende. 

Se mere på pfs.dk eller ring til os på 33 93 86 00.

27.000 har allerede tjekket ind

Smallegade 10 · 2000 Frederiksberg · Tlf. 33 93 86 00
info@pfs.dk · www.pfs.dk

Gratis pensionstjek
til alle selvstændige...
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