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Gå ikke glip af nyhedsmails 
fra Virksomme Kvinder!
Hvis du skulle skifte mailadresse 
– eller der er ændringer i din fysiske adresse så husk at æn-
dre det på hjemmesiden så vi fortsat kan sende materiale til 
dig. Såfremt det giver problemer, kontakt en i landsledelsen 
så vi kan hjælpe dig.

Gå ikke glip af nyhedsmails fra Virksomme Kvinder! 

Hvis du skulle skifte mailadresse  
– eller der er ændringer i din fysiske adresse så husk at ændre det 
på hjemmesiden så vi fortsat kan sende materiale til dig. Såfremt 
det giver problemer, kontakt en i landledelsen så vi kan hjælpe dig. 
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Lederen           Anette Berg Laursen

Hvorfor var det lige VIRKSOMMEkvinder blev dannet i 1963? 
Hvorfor er det lige at vores fællesskab har gjort en forskel i 
snart 54 år? Hvorfor var det lige, at vi at vi meldte os ind i vores 
forening? -  Og hvorfor er vi forsat medlem? Og hvorfor er det 
lige nye medlemmer skal melde sig ind hos os?  
Der er for mig en masse gode historier gemt - eller glemt - i 
svarerne på disse spørgsmål. Historier der har værdier for os 
som medlemmer og som kan bruges i vores målsætning om 
flere medlemmer.
 Vi hører ofte de dårlige historier. Bare i vores forening er de 
historier jeg ofte hører om: Hvor ”lille” en forening vi er, ”Der 
er ikke nogen tilgang til VIRKSOMME kvinder” eller ”De unge 
”gider” da ikke vores forening”. Budskaber der taler vores 
skønne forening ned, og som giver os som medlemmer og 
omverdenen et negativt indtryk.
Der kan også være manglende historier, der ikke bliver italesat 
som eksempelvis vore aktiviteter der giver os input, eller som 
ikke har en tilstrækkelig substans/ budskab, som appellerer til 
lytternes eller læsernes følelser, fantasi, behov eller engage-
ment, og som blot bliver hørt/ læst i nuet men efterfølgende 
glemt. Med andre ord historier uden effekt. 
Overordnet har historier stor værdi for en virksomhed eller en 
organisation. De danner grundlag for vore handlinger, skaber 
vores identitet og fællesskab. 
De gode historier giver os energi, glæde og får os til at tænke 
positivt og skaber motivation til at komme fremad.  De er 

centrale for vores forståelse af os selv, og er med til at fortælle 
omverdenen, hvem vi er og hvad vi står for.  
De gode historier kan besvare mine indledende spørgsmål. 
Og hvad skal vi så bruge dem til:
Give os selv de gode argumenter for vores medlemskab, gen-
skabe vores identitet, løfte den interne samhørighed og skabe 
den konstruktive dialog om fremtiden.  
                          
Være med til at fortælle omverdenen og de mange aktive 
kvinder, der endnu ikke er medlem af VIRKSOMME kvinder, 
hvorfor et medlemskab er en god investering og en væsentlig 
sparring til deres hverdag.

Hvad vil jeg med mine tanker om de gode historier i lederen? 
Jeg vil gerne høre jeres historier! Jeg vil gerne fyldes med 
energi, gejst og ”store” tanker om vores forening. Jeg vil gerne 
føle stolthed og fællesskab. Og jeg vil gerne kende og formidle 
medlemmers argumenter for et medlemskab videre. Sådan 
tror jeg på, at vi kan skabe nysgerrighed, engagement og flere 
medlemmer. Så, sæt gang i de gode historier, jeg glæder mig 
til at høre dem.

Anette Laursen, Landsformand

De gode historier danner vores fundament 
og skaber værdi, engagement og nysgerrighed

Mærkedage i 2017
Kirsten Kristensen 60 år i februar

Bodil Hansen 70 år i maj

Alice Skjold Braae 70 år i juni

Et forsinket tillykke til:

Ann Frederiksen 50 år i maj 2016

Brigitte Bruhn Malle 50 år i september 2016

Dorthe Hansen, 50 år i oktober 2016

Kelly Søkilde Møller 60 år i november 2016

Christa Jakobsen 70 år i februar 2016

Anne Birthe Pedersen 70 år i juli 2016

Anne-Lise Ravn 70 år i november 2016

Virksomme kvinder er et 

fagligt netværk, 

hvor inspiration hentes 

og kompetencer udvikles
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I november var jeg blevet inviteret til 
2-dags SMV kongres, arrangeret af den 
Europæiske kommission, med omkring 
600 deltagere. Dette års tema var: 
Helping Europes entrepreneurs reach 
new heights, Create jobs & grow –  Fokus 
på nystartede virksomheder, hvorledes 
de kan skabe nye jobs og vokse. 
Dagen før kongressens start, var der 
mulighed for at deltage i lokale virksom-
hedsbesøg. Her var jeg ude og se proto-
typen på den flyvende bil. Virksomhe-
den havde en forventning om at kunne 
levere den første Aeromobil i 2018.

Formålet med kongressens er at opbyg-
ge relationer, erfaringsudveksle, frem-
hæve udfordringer og muligheder for 
små- og mellemstore virksomheder.

Temaet indikerede flere områder af in-
teresse, som blev delt ind tre hovedka-
tegorier: 

- fjerne barrierer, 
- skabe muligheder og 
- at yde finansiering.

De to veltilrettelagte dage bød på infor-
mation, inspiration og innovation.

Kongressens form var en kombination 
af underholdning, konkurrencer, indlæg 
og paneldebatter med mulighed for ef-
terfølgende spørgsmål og diskussioner. 

Alle deltagere var inviteret til at besvare 
følgende spørgsmål:    

”Hvordan kan vi sammen nå nye højder 
og vækst for Europa frem mod 
2026?”

Forslag til dette blev efterføl-
gende drøftet og diskuteret liv-
ligt i mindre grupper.

Ud over den efterfølgende 
skrevne rapport fra kongres-
sen, blev der også i løbet af 
kongressen lavet et flot visu-

elt ”mind-map” referat: En flere meter 
lang planche med billeder og stikord. 

En rigtig spændende kongres.

Ann H. Frederiksen
Tidligere landsformand 
for VIRKSOMME kvinder

SMV kongres 2016 i Bratislava

Billeder fra en flere meter lang planche 
med stikord og billeder der beskriver kon-
gressen.

Donald Trump i vinduet hos en bog-

handler i Bratislava
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Danmarks Statistik vil skåne 
virksomheder for bøvlede indberetninger 
Danmarks Statistik letter i 2017 presset på små og mellemstore virksomheder 
og sætter en maksimumsgrænse for, hvor mange statistikker, virksomheder 
pålægges at deltage i.
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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

I 2010 har vi fået nyt asfalt på banerne, nye gokarts 
og lys på banen, så nu er der mulighed for at køre året rundt.

Vi klarer let arrangementer med op til 100 deltagere. 
Dette gælder både gokart kørsel og bespisning. 
Vi har:
- 1200 meter lang udendørs gokartbane
- 22 nye hurtige Caroli-gokarts
- 8 nye 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 og 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 centerleder for 
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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. 
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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 

Godt nyt til byrdeplagede virksomhe-
der: En af de byrder, SMV’erne oplever 
som allermest bøvlet, bliver lidt mindre 
generende i 2017. Efter opfordring fra 
Virksomhedsforum for enklere regler 
har Danmarks Statistik nemlig beslut-
tet at fastsætte en max-grænse for hvor 
mange statistikker, virksomheder kan 
blive pålagt at indberettet til.
 ”Med en max-grænse for deltagelse i 
statistikker ved den enkelte virksomhed, 
hvad man kan forvente at modtage fra 
Danmarks Statistik på et år”, siger Hånd-
værksrådets cheføkonom Lars Magnus 
Christensen.
Han roser Danmarks Statistik for at følge 
op på arbejdet i Virksomhedsforum for 
enklere regler, hvor Håndværksrådet 
er SMV’ernes repræsentant. Danmarks 
Statistik har nemlig ikke bare indført an-
befalingen om at sætte en max-grænse 
på antal af statistikker. Man går et skridt 
videre ved at sætte max-grænse for virk-
somheder helt op til 49 ansatte.

Konkrete mål for byrdekampen
Forbedringerne kommer, fordi Dan-
marks Statistik er blevet behandlet som 
selvstændigt emne i Virksomhedsforum 

for enklere regler. En række undersøgel-
ser, bl.a. Håndværksrådets egne, viser, 
at indberetninger til Danmarks Statistik 
er forbundet med nogle af de største 
oplevede byrder hos virksomhederne.
Resultatet af processen er, at Danmarks 
Statistik i sin arbejdsplan for 2017 ind-
fører både max-grænser for deltagelse 
i statistikker og samtidig arbejder for 
at erstatte indberetninger med andre 
datakilder. 
 ”Jo mere konkrete, målene for lettelse 
af byrder bliver, desto bedre. Uden mål 
risikerer det let at blive luftige hensigts-
erklæringer”, siger Lars Magnus Christen-
sen. Han peger dog på, at max-grænsen 
gælder på antal af statistikker, ikke ind-
beretninger. Man kan derfor fortsat ri-
sikere at blive udtrukket til en statistik, 
som kræver fx seks indberetninger på 
et år.

Virksomheder 
fortsat under stort pres
Arbejdet i Virksomhedsforum for enklere 
regler har allerede afskaffet i hundrede-
vis af unødvendige byrder, som man kan 
læse om på Virksomhedsforums hjem-
meside www.enklereregler.dk. Alligevel 

oplever virksomhederne fortsat et højt 
niveau af administrative byrder. Derfor 
lemper Håndværksrådet og Virksom-
hedsforums andre medlemmer heller 
ikke presset på bl.a. Danmarks Statistik.
 ”Der er stadig lettelser at hente ved at 
effektivisere indberetningsprocesserne, 
bl.a. ved i højere grad at genbruge data, 
hvilket der også er målsætninger om i 
den fællesoffentlige digitaliseringsstra-
tegi 2016-2020. De offentlige myndig-
heder må simpelthen lære at dele flere 
oplysninger på kryds og tværs”, siger 
Lars Magnus Christensen. 

Vil du vide mere?
Læs om Virksomhedsforum for enklere 
regler på enklereregler.dk

Kilde:HVR
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Det betyder, at du kan benytte de med-
lemsfordele Håndværksrådet har.
• Gratis juridisk hotline
• Spar 50% på dine eksportdokumenter
• Store rabatter hos Tryg 
•  Rabatportalen, herunder rabat på telefo-

ni, brændstof, hoteller, lønsystemer etc.

Gratis Juridisk hotline
Du kan altid ringe til Håndværksrådets 
jurister, hvis du har behov for et godt 
råd eller hvis du mangler information 
om juridiske regler. Hot-line-hjælp til 
her-og-nu problemer koster ikke noget, 
men skal der ”papirer på bordet”, så skal 
du betale , hvilket vi informerer dig om.

Spar 50 % på dine eksportdokumenter

ATA Carnet
Er et varepas, som erstatter ind- og ud-
førelsespapirer og overflødiggør sikker-
hedsstillelse for told og afgifter på de 
fleste af Danmarks vigtigste markeder 
uden for EU.

•  Oprindelsescertifikater 
Handler du med udlandet, møder du 
ofte krav om fremvisning af dokumen-
tation for dine vares oprindelse. Dette 
gælder især ved handel med Fjern- eller 
Mellemøsten.

Tryg
Du kan opnå gode rabatter på både 
erhvervs- og privatforsikringer. Aftalen 
giver udover rabatter på op til 35 % også 
adgang til målrettede løsninger og råd-
givning fra specialister, som kender din 
branche.
For dig som virksomhedsejer er der 
penge at spare på alle de lovpligtige 
arbejdsskade- og erhvervsforsikringer, 
men også på almindelige privatforsik-
ringer giver Tryg-aftalen pæne rabatter.

Mulighed for bonus
Når du har forsikringer hos Tryg via 
Håndværksrådet, er du automatisk med-
lem af TryghedsGruppen og har derfor 
også mulighed for at få udbetalt bonus.

Rabatportalen 
Du får adgang til Håndværksrådets Ra-
batportal, som har aftaler med 23 leve-
randører:
•  Arp-Hansen Hotel Group (Se hvilke ho-

teller på www.hvr.dk )
• Billetsalget 
• Byggefagenes Fælles garantiselskab
• Bluegarden (lønsystem)
• Dansk Erhvervsoptik (skærmbriller m.v.)
•  Dansommer /Novasol (udlejning af 

sommerhuse)
• Economic ( Regnskabsprogram)
•  EG Byg og Installation (Regnskab og 

sagsstyring)
• Energiauktion (køb EL på auktion)
• Europcar
• Hertz
• Hotel Alexandra
• Håndværkets evalueringscenter
• Nordic Debt Collection (Inkasso)
• Q8
• Ramirent (Leje af materiel)
• Remmer (Kontorartikler)
• Scandic
• Shell
• TDC
• Topcall (Telefonpasning)
Det kan anbefales at bestille benzin/Die-
selkort hos Cirkle K, Shell og Q8.Hos alle 
selskaber er man sikret den bedste pris. 
Enten på standerpris eller på listeprisen 
minus rabat.
Kontakt endelig Håndværksrådet, Li-
sette Andersen tlf. 32630348, hvis du har 
spørgsmål til rabatfordelene.

Som medlem af VIRKSOMMEkvinder 
er du samtidig medlem af Håndværksrådet 

Al forandring sker indefra og ud, 
og ikke udefra og ind

Min drivkraft er, at dele ud af min erfaring og viden 
på en humoristisk og lærerende måde. Jeg giver 
deltagerne selvindsigt i deres egne hensigtsmæs-
sige handlemønstre, ved at aktivere deres styrker 
og egenskaber, så de kommunikerer ud fra deres 
egne behov og ønsker med en gensidig respekt og 
stor ansvarlighed. Resultatet er, at de opnår endnu 
større engagement, skaber endnu bedre resultater, 
og som højner deres motivation. 

Holder stress forløb for person, som enten er ved at 
gå ned med stress eller har stress.

Holder oplæg/kurser/foredrag i hele landet. Derud-
over har jeg også egen praksis i Hellerup og Roskilde, 
hvor jeg har individuel terapi og coaching – mit spe-
ciale er sorg, krise, chok og traume.

Britta Sjøholm
Konsulent, Aut. Psykoterapeut MPF,
Psykotraumetologi og aut. HeartMath Coach
Jærgersborg Alle  27 B – 2920 Charlottenlund
Tlf. 21 26 46 26
Mail: kontakt@brittasjoeholm.dk
www.brittasjoeholm.dk

 
Al forandring sker indefra og ud, og ikke udefra og ind 
Min drivkraft er, at dele ud af min erfaring og viden på en humoristisk og lærerende måde. Jeg giver deltagerne selvindsigt i deres egne hensigtsmæssige handlemønstre, ved at 

aktivere deres styrker og egenskaber, så de kommunikerer ud fra deres egne behov og ønsker med en gensidig respekt og stor ansvarlighed. Resultatet er, at de opnår endnu 

større engagement, skaber endnu bedre resultater, og som højner deres motivation.  
 
Holder stress forløb for person, som enten er ved at gå ned med stress eller har stress. 
 
Holder oplæg/kurser/foredrag i hele landet. Derudover har jeg også egen praksis i Hellerup og Roskilde, hvor jeg har individuel terapi og coaching – mit speciale er sorg, krise, 
chok og traume. 

 
Britta Sjøholm 

Konsulent, Aut. Psykoterapeut MPF, 

Psykotraumetologi og aut. HeartMath Coach 

Jærgersborg Alle  27 B – 2920 Charlottenlund · Tlf. 21 26 46 26 
Mail:	kontakt@brittasjoeholm.dk	·	www.brittasjoeholm.dk	

VIRKSOMME kvinder 
kæmper for lige vilkår  - 

også for selvstændige 
kvinder på barsel



VIND ENDNU MERE. PRØV...

Vind 1,5 million kr. ekstra
og sidegevinster
på hver 50.000 kr.
Xtra Chancen tilkøbes for 25 kr. og du 
spiller med på Xtra Chancen.

Spørg din forhandler eller se mere på
www.varelotteriet.dk

12
8 MILLIONER I ÅRLIG PULJEV FOR 

VARELOTTERIET
...OG V FOR AT VINDE. HOS OS VINDER 3 UD AF 5.

Varelotteriet er et af Danmarks ældste lotterier. 
• Varelotteriet er et rent pengelotteri.
• 100% dansk lotteri.
• Kun kontante gevinster.
• Milliongevinst hver 14. dag.
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. hver 3. måned
Alle gevinster ER fratrukket 15% gevinstafgift.

Se mere på www.varelotteriet.dk
nyhed !

gevinstudtrækning 
hver 14. dag
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VIRKSOMME kvinder v/annonceansvarlig Lone Laursen – Tindbjergvej 3 – Virklund - 8600 Silkeborg  
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Få tid til
at danse
swing.

Tal tal med os.
revisor.dk

Murermester 
Leif Andersen, Jyderup ApS
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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
info@sfm.dk
www.sfm.dk

DIN UNDERLEVERANDØR:
Svejsning
CNC-drejning
CNC-fræsning
Pladebearbejdning

Gejlhavegård 23 · 6000 Kolding · Tlf. 7552 7711
www.from-grafisk.dk
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Folketingen vedtog i slutningen af 2016 
en ændring af barselsloven, som betyder 
at arbejdsgivere nu kun har 5 uger til at 
anmelde graviditetsbetinget sygefravær, 
hvis de vil have refusion af barselsdag-
penge.

Tidligere lød tidsfristen på 8 uger.
Der gøres dog undtagelser, hvis over-
skridelserne af fristen primært skyldes 

lønmodtagerne selv, forkert vejledning 
fra det offentlige eller driftsforstyrrelser 
hos Nemrefusion.

 Reglerne gælder kun sygefravær og har 
ikke betydning for almindeligt barsels-
fravær.

 Håndværksrådet mener at lovændrin-
gen er en ulempe for arbejdsgivere og 

frygter at flere virksomheder risikerer 
at overskride fristen og dermed påføres 
unødige udgifter.

Vil du vide mere?
Se den fulde lovtekst på Folketingets 
hjemmeside.

Kilde: HVR

Fredag den 10. juni 2016 mødtes 15 
glade golfspillere i Ho til den årlige golf-
match. Solen stod højt på himlen, men 
da vi jo kender det danske vejr, forærede 
golfklubben alle en paraply, så vi var 
godt forberedte på regn.
Efter lidt besvær og mange andre golf-
spillere på de sidste huller, kom alle godt 
rundt på banen og der var tid til hyg-

gesnak samt en øl, inden vi skulle spise.
Efter forretten var der præmie uddeling, 
med god velvilje fra vores sponsorer og 
medlemmer af vores lokal forening, var 
der præmier til alle. 
Tak til Thomas for rigtig god mad. Stor 
tak til vore sponsorer Thomas fra Blå-
vandshuk Golfklub, Vestjysk Autodele, 
Vestjysk Bilsyn, AU2PARTS, Varde Anti 

Rustcenter , Toyota, Pors Tryk, Outrup 
Autoforretning, Vester Nebel Auto samt 
vore medlemmer Anna-Birte, Dagny, 
Elisabeth , Inger og Margrethe.
Vi glæder os allerede til næste års golf-
match, sommer bliver holdt Den 19. 
maj 2017 i Svendborg, hvor Marianne 
vil være vært.

Tak for en rigtig god dag. Ellen og Kaj

Golfdag 2016

Nye virksomhedsregler for barselsdagpenge 
Arbejdsgivere får mindre tid til at anmelde sygefravær for gravide medarbejdere 



10 VIRKSOMME kvinder 1/2017

Vi blev 29, desværre måtte 2 melde fra 
og det var trist

Lørdag den 1. oktober 2016 mødtes vi 
kl. 06.00 om morgenen i Kastrup Luft-
havn – forbavsende friske og smilende 
var hele flokken.
Dette skrives fordi en stor del af delta-
gerne allerede dagen før havde taget 
turen fra alle landsdele til København, 
nogle med fly, andre med tog eller i bil 
for at kunne nå lufthavnen så tidligt, 
som vi skulle.

Så for mange startede turen allerede 
tidligt om morgenen eller aftenen inden 
med gensyn af andre VK´ere, idet dem 
der ville og havde tilmeldt sig deltog i 
en fælles middag på Kastrup Strandpark. 
Her blev vi bespist med en rigtig dejlig 
tre retters menu, god vin, baggrunds-
musik var der tillige med og snakken gik 
på kryds og tværs, tiden fløj af sted så vi 
kom ikke tidligt derfra. 

Vi ankom til Prag, som planlagt, alle-
rede ved 9-tiden og blev mødt af vores 
guide Bettina, som derefter fik os i den 
ventende bus vor efter vi kørte til vores 
udmærkede hotel i gåafstand fra den 
gamle bydel.

Vejret var helt formidabelt, varmt og det 
dejligste solskin – herligt at skulle på op-
dagelse i byen i så godt vejr.
 Hurtigt efter ankomsten til hotellet og 
efter at bagagen var sat til opbevaring, 
ankom vores lokale guide Micha og vi 
begav os ud på byrundturen med stor 
forventning.

Vores guide Misha havde boet i Danmark 
og talte et fint dansk og var desuden en 
god og vidende fortæller.

En hel del havde været i Prag tidligere, 
men de fik alligevel glæde af byvandrin-
gen.  For os der var der for første gang 
var det en meget spændende by og 
ørerne stod på stilke for at få det hele 
med, når guiden fortalte.

Der blev tid til en pause sidst på formid-
dagen, midt i menneskemylderet med 
nok at kigge på, mens der blev drukket 
kaffe, øl, drinks og andet.  Lidt senere tra-
vede vi gennem et andet område frem 
til en lokal restaurant, hvor vi spiste varm 
frokost – både maden og stedet var nok 
”det rigtige lokale Prag”, tror jeg.
 Et sted en almindelig turist nok ikke 
havde fundet, men godt og sjovt.

Bagefter vandrede vi videre i samlet flok 
mod Karlsbroen, berømt og besøgt, men 
også det værd. Skønt at se byen, vandet 
og de utallige andre broer - hele områ-
det udstråler fortidens storhed.

 

I dagens løb havde vi også set flere kir-
ker, tårne og set mange ure. Flotte byg-
ninger, samt besøgt det jødiske kvarter 
og set en kirkegård med ” lag på lag” 
grave, så toppen nu var 3 meter over 
gaden.

Nu var klokken blevet mange og mange 
fødder var trætte, der blev dømt ”fri leg” 
samt på gensyn på hotellet til middagen 
om aftenen.

Vi spredtes og nogle kastede sig ud i at 
finde og bruge sporvogn NR. 22. Andre 
fandt en taxa, resten gik ad forskellige 
ruter tilbage til hotellet.

Kl. 19 spiste vi middag på hotellet, alle 
havde heldigvis fundet hjem.

Maden var ikke til mange kokkehuer, 
men mætte blev vi og stemningen var 

i top. Vi havde haft en dejlig, lærerig og 
oplevelsesfuld dag i godt selskab.

Det fantastiske sensommer vejr gjorde at 
vi sluttede aftenen i hotellets gårdhave 
med resterne af middagens vin, plus ind-
køb fra det lokale minimarked. Baren på 
hotellet var ikke åben.

En lang, herlig dag og aften var til ende 
og vi kunne se frem til næste dags op-
levelser……

Lotte Warner

Prag søndag den 2. oktober 
Søndag morgen dejlig morgenmad.

Misha hentede os på hotellet og kl. 10.15 
drog vi i samlet flok ned til turbåden.
Det regnede men humøret var i top.

Ombord på båden var der arrangeret en 
lækker ”buffet”.
Sejlturen på Moldau blev jo heldigvis ud-
ført under tag (selvom det kunne have 
været rart med tørvejr).
Vi sejlede igennem slusen og under 
Karlsbroen inden vi vendte retur til ud-
gangspunktet.

Vi sagde farvel til Misha og indtog Prag´s 
indkøbscentre.

Kl. 18.30 blev vi hentet af vores nye guide 
Henrik som fortalte om bryggeriet og 
efter en dejlig 3 retters menu blev vi vist 
rundt og snakken gik lystigt.

Aase, Kirsten og Jette

Fyns afdeling fik til opgave at skrive 
om mandag den 3. oktober.
Jeg havde aldrig troet at jeg skulle se et 
bilfirma. ikke kun biler til udstilling, men 
biler der bliver lavet helt fra bunden af.
Vi blev kørt i bus, fra hotellet cirka 1 
times tid fra Prag. Vores guide startede 
med at forberede os på at besøge fa-
brikken. Informationer om restrektioner, 
hvor vi måtte være, hvor vi måtte tage 
billeder. I det hele taget info i hvordan vi 
skulle opføre os.

Studieturen til Prag med Virksomme kvinder
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Vi var ikke bekymrede, men vi havde jo 
også fået lidt erfaring i, at skulle opføre 
os ordentligt. Vores erfaring fra 1. aften, 
hvor vi blev sendt i seng inden kl. 22.
Vi ankom til byen hvor Skoda fabrikken 
holder til. Når der bliver sagt Skoda byen, 
så er det en by som næsten er bygget op 
omkring fabrikken. 

Byen har 40.000 indbyggere hvor 24.000 
personer arbejder på fabrikken. Til byen 
er der tilknyttet forskellige uddannelses 
muligheder lige fra folkeskole til gym-
nasium, med mulighed for at tage en 
videregående uddannelse.
Det er ikke kun Skoda fabrikken som 
laver arbejdspladser, men alt hvad der 
foregår rundt om fabrikken. På grund af 
fabrikken ligger der sygehus samt for-
retninger i byen. Der er ikke den store 
arbejdsløshed i byen, samtlige familier i 
byen er på en eller anden måde tilknyt-
tet til fabrikken.
Vi fik en rundvisning i udstillingen, hvor 
Skoda bilens historie er bygget op. Der 
var Skoda fra meget gamle dage til det 
sidste nye skrig.
Efter udstillingen, gik turen ud til lager/
fabriks hal nr.???. Hvor vi fik lov til at gå i 
en lang række, med arbejderne på den 
anden side. Arbejderne på Skoda fabrik-
ken har mange forskellige farver skjorter. 
Farver, som havde betydning for hvilken 
status de havde på fabriksbåndet.
Vi undrede som meget over den tilladte 

støj, vi var der i ganske kort tid, men vi 
syntes alle at det var en voldsom larm 
i hallen. 
Skoda fabrikken er teknologisk noget 
af et vidunder. I fabrikken var der ikke 
mulighed for at tage billeder, så vi har 
ingen beviser vi kan vise.
Fantastisk dag, det at kunne følge en 
bil blive lavet fra første skrue/møtrik til 
den bliver sikkerheds testet til kørsel 
på vejen.
Efter en fantastisk rundvisning og lidt 
frokost, gik turen tilbage til Prag. Hvor 
der var fri leg til om aftenen. Der blev 
shoppet igennem resten af eftermidda-
gen, købt paraplyer og masser af kvin-
deting. Lækkert.
Til aften blev vi af vores guide, vist hen 
til et lille intimt spisested. Her blev vi 
bænket rundt om bordet. Masser af vin, 
lækkert mad og god underholdning af 
værten.
Maden var ikke typisk tjekkisk, men der 
imod lidt amerikansk inspireret. Den 
sidste aften i Prag blev der festet igen-
nem. Med afslutning på hotellet til en 
lille stille drink.

Fyns afdeling syntes at de ville give Søn-
derjylland en lille erkendelse for, den 
fantastisk tur. Vi havde fundet forskellige 
steder hvor cannabis slikpindekunne 
købes, som er fuld lovlig i Prag. Så det 
var buddet på en værtindegave. Jeg 
tror ikke de blev spist, de lugtede helt 
forfærdeligt.

Fyn VIRKSOMME kvinder

Efter flere dejlige dage i Prag, fyldt med 
nye indtryk og oplevelser begynder bå-
de krop (ømme fødder – efter mange 
kilometers travetur) og sjæl, at være 
godt fyldt op.

Vi var derfor nogle stykker, der fik den 
fantastiske ide, at kører på sightseeing-
tur med ” Prague old car” nogle fanta-

stiske flotte gamle veteranbiler, som vi 
havde bemærket kørte rundt overalt i 
byen og det skulle i høj grad vise sig at 
give valuta for pengene.

Der sad vi og følte os helt kongelige og 
indsnusede den helt fantastiske stem-
ning der er over byen. Imens vi i ad-
stadigt tempo, genså nogle af alle de 
smukke ting som vores guider havde 
fortalt os om.

Turen varede 90. minutter, hvor vi kørte 
igennem Judish Town, Old Town, over 
Cech Bro og næste helt op til Slottet. 
Vores interesse og spørgelyst var stor, 
så vores helt unge og supersympatiske 
chauffør havde sin sag for. Det småreg-
nede på turen, men lige da vi kom til-
bage over en af broerne med udsigt til 
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Karlsbroen, brød solen frem og vi havde 
sjældent set smukkere syn. Så til alle der 
kommer til Prag, vil vi på det kraftigste 
anbefale denne tur.

Tirsdag morgen – Åh nej – sidste dag – 
morgenmad og så afsted fra hotellet kl. 
13.00. Men rigtig mange, stod tidligt op 
for lige at nå en sidste tur til byen. Vi tog 
til torvet, et livligt sted, med masser af 
restauranter og butikker samt kendt for 
tårnet ved rådhuset, med det astronomi-
ske ur fra 1410 – der hver time åbenbarer 
små figurer, der forestiller de 12 apostle. 
Turen gik herfra ned igennem hovedga-
den, hvor de sidste indkøb skulle gøres 
inden hjemturen.

I god tid, syntes vi selv, fik vi fat på en 
taxa, og begyndte, hvad skulle vise sig 
at være en meget lang tur, For knap var 
vi nået 100 meter hen ad vejen, før trafik-
ken gik totalt i stå. Det viste sig at være 
en sporvogns ulykke, så sporvognene 
holdt i en´lang kø efter hinanden, hen 
over trafik kryds, så alt blev total kaos. 
Ups. Nå men der var god tid endnu. 
Men da vi efter cirka 20 minutter ikke 
var kommet meget længere, sendte vi 
en SMS til de andre og sagde vi var på 
vej, langsomt men sikkert. MEN cirka 15 
minutter før oprindelig afgang, ringede 
guiden, at nu var alle læsset på bussen, 
den ville nu køre en omgang og var vi 
ikke tilbage når den kom tilbage, kørte 

de imod lufthavnen. OH VE Oh SKRÆK 
– taxichaufføren gjorde alt hvad han 
kunne, kørte op over fortov og overha-
lede i sidespor, alt imens vi klamrede os 
til sædet. Det lykkedes heldigvis, da vi 
sprang ud af taxaen, kom bussen rundt 
om hjørnet. Der var nogle Virksomme 
kvinder der LIGE skulle falde lidt til ro 
efter den tur.
Efter en stille og rolig tur hjem med 
flyveren, var tiden kommen hvor vi alle 
skulle til at tage afsked med hinanden, 
og jeg ved jeg taler på alles vegne, når 
jeg hermed vil rose pigerne fra Sønder-
jylland til skyerne.

For en dejlig veltilrettelagt, spændende 
og ikke mindst fantastisk ”ryste sammen 
tur” Der er blevet grinet, fjantet, hygget 
og skålet på kryds og tværs, alle har bi-
draget og alle har nydt det. Og en ting er 
sikkert, vi er klar næste gang Virksomme 
kvinder skal på tur.

Dorthe Madsen
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Landskursus for VIRKSOMMEkvinder
Hermed indbydelse til kursusdag, med VIRKSOMMEkvinder

Sted: Hotel Park, Viaduktvej 28,5500 Middelfart
Tid: Fredag d. 28. april 2017. kl. 9-17. 

Vi skal ikke lære at danse, men vi skal lære at danse med. Eller også skal vi finde ud af noget om os selv i løbet af dagen. 
Thomas Evert Poulsen siger han kan få kvinder til alt. Ja ja lad os nu se. 

Nej det han vil holde foredrag om er:

• at sætte sig mål,
• at bryde vanen 
• at tro på sig selv
• at følge sine drømme. 

Hvordan man kan bruge det i sin travle hverdag. F.eks. som han, med mange forskellige partner, 
og som os, med mange forskellige kollegaer/ medarbejder. Det bliver spændende. 

Program:
  9.00-10.00 Morgenmad.
10.00-11.30 Thomas Everts Poulsen
11.30-12.00 Pause
12.00-12.30  Mia Søiberg præsenter hendes program  

og planlægger resten af dagen, sammen med os.
12.30-13.30 Frokost
13.30-17.00 Mia Søiberg.

Mia Søiberg medejer af Go´Proces. Systemisk chefkonsulent med særlig interesse for læring, forandring og systemisk 
praksis.
Mia vil i processen ligge små opgaver ind. Så det ikke bliver en envejskommunikation, men en skøn blanding af oplæg 
og øvelser. Der bliver lagt op til læring med hjerne, hjerte og humor.
Læs eventuel mere om Mia Søiberg på: goproces.dk

Prisen for deltagelse på kursus inkl. fuld forplejning hele dagen, samt hyggeligt samvær med 
Virksommekvinder fra hele landet er 1.545 kr. inkl.  moms.

Af hensyn til de forskellige foredragsholdere og hotellet, er der bin-
dende tilmelding senest den 10. marts på dkm@familie.tele.dk eller 
tlf. 22321536
Indbetaling af kursusgebyr skal ske samtidig med tilmeldingen på:
Reg nr. 6190 Konto nr. 3771520
Jeg har snakket med hotellet, hvis nogen har brug for en overnatning 
fra torsdag til fredag er det muligt. I skal kontakte og betale direkte 
med hotellet.
Pris: 725,00 kr. pr. overnatning
Jeg glæder mig til en fantastisk dejlig og inspirerende dag med jer alle.

Kærlig hilsen
Doris Krarup Mogensen.
Kursusleder
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noget om os selv i løbet af dagen.  

Thomas Evert Poulsen siger han kan få kvinder til 
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12.00-12.30 Mia Søiberg præcenter 

hende program og planlægger resten 

af dagen, sammen med os. 

12.30-13.30 frokost 

13.30-17.00 Mia Søiberg. 

 

Mia Søiberg medejer af Go´Proces. Systemisk 
chefkonsulent med særlig interesse for læring, 
forandring og systemisk praksis. 

Mia vil i processen ligge små opgaver ind. Så 
det ikke bliver en envejskommunikation, men 
en skøn blanding af oplæg og øvelser. Der 
bliver lagt op til læring med hjerne, hjerte og 
humor. 

Læs eventuel mere om Mia Søiberg på: 
goproces.dk 

 

Prisen for deltagelse på kursus inkl. fuld forplejning hele dagen, samt 
hyggeligt samvær med Virksommekvinder fra hele landet er 1.545 kr. inkl.  
moms. 

 

Af hensyn til de forskellige foredrags holder og hotellet, er der bindende tilmelding 
senest den 10. marts på dkm@familie.tele.dk eller tlf. 22321536 

Indbetaling af kursusgebyr skal ske samtidig med tilmeldingen på: 

Reg nr. 6190 Konto nr. 3771520 

Jeg har snakket med hotellet, hvis nogen har brug for en overnatning fra torsdag til 
fredag er det muligt. I skal kontakte og betale direkte med hotellet. 

Pris: 725,00 kr. pr. overnatning 

Jeg glæder mig til en fantastisk dejlig og inspirerende dag med jer alle. 

 

Kærlig hilsen 

Doris Krarup Mogensen. 
Kursusleder 
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Indkaldelse til:

VIRKSOMME kvinders landsgeneralforsamling

torsdag d. 18. maj 2017 kl. 11-17.30,
på Best Western Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia

VIRKSOMME kvinder er dit stærke og mangfoldige netværk, hvor ligesindede mødes. 
Sammen påvirker politikerne for at sikre kvinder i selvstændige erhverv 

optimale betingelser for sund vækst og succes. 

Landsforeningen indkalder herved iflg. vedtægterne til generalforsamling. 

På landsledelsens vegne
Anette Laursen
Landsformand 

anette@virksommekvinder.dk

Indkaldelse til: 
 

VIRKSOMME kvinders landsgeneralforsamling 
torsdag d. 18. maj 2017 kl. 11-17.30, 

på Best Western Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia 
 

 
 
VIRKSOMME kvinder er dit stærke og mangfoldige netværk, hvor ligesindede mødes.  
Sammen påvirker politikerne for at sikre kvinder i selvstændige erhverv optimale 
betingelser for sund vækst og succes.  
 
Landsforeningen indkalder herved iflg. vedtægterne til generalforsamling.  
 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab, samt orientering om budget. 
4. Valg af næstformand.  
5. Valg af kasserer. 
6. Valg af intern revisor. 
7. Kontingent, herunder fordelingen mellem landsforeningen og 

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

 

Foreløbig PROGRAM: 
Kl. 10.00 – 11.00   Ankomst kaffe/te med brød   
Kl. 11.00 – 12.30  Generalforsamling. 
Kl. 12.30 – 13.00  Frokost inkl. 1 øl/vand.   
Kl. 13.00 – 15.15  Generalforsamling fortsat og efterfølgende indlæg  
Kl. 15.15 – 15.45  Eftermiddagskaffe med brød. 
Kl. 15.45 – 17.15  Inspirerende indlæg  
Kl. 17.15 -  17.30  Afslutning. Tak for i dag. 
 
På landsledelsens vegne 
 
Anette Laursen 
 
Landsformand  
anette@virksommekvinder.dk 
 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab, 

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

landsforeningen og lokalforeningerne.
8. Behandling af indkomne forslag. 
9. Fastsættelse af dato  

for næste års generalforsamling.
10. Eventuelt.

Foreløbig program:
Kl. 10.00 – 11.00   Ankomst kaffe/te med brød  
Kl. 11.00 – 12.30  Generalforsamling.
Kl. 12.30 – 13.00  Frokost inkl. 1 øl/vand.  
Kl. 13.00 – 15.15   Generalforsamling fortsat og  

efterfølgende indlæg 
Kl. 15.15 – 15.45  Eftermiddagskaffe med brød.
Kl. 15.45 – 17.15  Inspirerende indlæg 
Kl. 17.15 -  17.30  Afslutning. Tak for i dag.
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Steen Mørup
Director, Skat 

Sådan er reglerne for håndværkerfradrag 
i 2017 
Som det ser ud nu, bliver 2017 det sidste år med håndværkerfradrag. Der kan fradrages op til 18.000 kr. 
pr. person, men fradragsloftet er fordelt med 6.000 kr. til hus- og havehjælp og 12.000 kr. til udskiftning af 
vinduer mv. 
 
Ægtefæller kan samlet set 
fradrage op til 36.000 kr., og 
det er uden betydning, hvem 
af dem, der faktisk har betalt 
regningerne. 

Fradraget er et såkaldt 
ligningsmæssigt fradrag og 
har derfor en gennemsnitlig 
skatteværdi på 27,6 %. Den 
reelle skattebesparelse ved en 
udnyttelse af det maksimale 
fradrag udgør derfor knap 
5.000 kr. pr. person eller 
10.000 kr. for et ægtepar. 

Reglerne for hvilke arbejder, 
der giver ret til fradrag, er de 
samme som for 2016, og det er 
fortsat kun udgifter til 
arbejdsløn (inklusive moms), 
der kan fratrækkes. 

Hus- og havehjælp 
Der kan fradrages op til 6.000 
kr./12.000 kr. for udgifter til 
følgende: 

• Rengøringshjælp 
• Vinduespudsning 
• Snerydning 
• Fliserensning 
• Almindeligt 

havearbejde bortset 
fra træfældning 

• Børnepasning 

Håndværkerhjælp 
Der kan fradrages op til 
12.000 kr./24.000 kr. for 
udgifter til følgende: 

• Udvendigt 
malerarbejder (dog 
ikke tage) 

• Udskiftning af 
vinduer/ruder og 
terrassedøre med glas 

• Solafskærmning af 
vinduer og glasdøre 

• Udskiftning af 
yderdøre 

• Isolering af tag, 
ydervægge og gulv 

• Tilslutning til 
bredbånd 

• Solfangere, solceller og 
husstandsvindmøller 

• Udskiftning af 
varmeanlæg og 
fjernvarmeunits 

• Installation af 
varmestyringsanlæg 
og varmepumper 

• Intelligent varme-, 
ventilations- og 
lysstyring samt 
forbedring af 
ventilation 

• Sikring mod 
oversvømmelse og 
udskiftning af 
permeable 
belægninger 

• Visse 
afløbsinstallationer og 
dræn 

• Energirådgivning og 
radonsikring 

• Forbedring af skorsten 
og afmontering af 
brændeovn 

• Fjernelse af asbest, 
PCB eller bly 

• Ladestik til el-biler 

En mere detaljeret beskrivelse 
af de enkelte arbejder finder 
du på skat.dk. 

Også sommerhuse 
Du kan også fradrage udgifter 
til hus- og håndværkerbistand 
i dit sommerhus. Dog kun hvis 
du har betalt 
ejendomsværdiskat af 
fritidsboligen. Hvis boligen 
har været udlejet en del af 
året, kan du ikke fradrage 
udgifter til rengøring, 
vinduespudsning og 
havearbejde i eller på denne 
bolig. Det maksimale årlige 

fradrag gælder samlet for 
både helårs- og fritidsboliger. 

Du har også ret til fradrag, 
selvom fritidsboligen er 
beliggende i udlandet, men 
håndværkeren skal være 
registreret for moms/skat i det 
pågældende land. 

  

 
Steen Mørup 
Director, Skat  
Tel.: 39 15 53 23  
Mobil: 30 64 19 10  
E-mail: stm@bdo.dk  

Pernille Rise
Senior Manager, Moms 

Som det ser ud nu, bliver 2017 det sidste 
år med håndværkerfradrag. Der kan fra-
drages op til 18.000 kr. pr. person, men 
fradragsloftet er fordelt med 6.000 kr. 
til hus- og havehjælp og 12.000 kr. til 
udskiftning af vinduer mv.

 
Ægtefæller kan samlet set fradrage op 
til 36.000 kr., og det er uden betydning, 
hvem af dem, der faktisk har betalt reg-
ningerne.
Fradraget er et såkaldt ligningsmæssigt 
fradrag og har derfor en gennemsnitlig 
skatteværdi på 27,6 %. Den reelle skat-
tebesparelse ved en udnyttelse af det 
maksimale fradrag udgør derfor knap 
5.000 kr. pr. person eller 10.000 kr. for 
et ægtepar.
Reglerne for hvilke arbejder, der giver ret 
til fradrag, er de samme som for 2016, og 
det er fortsat kun udgifter til arbejdsløn 
(inklusive moms), der kan fratrækkes.

Hus- og havehjælp
Der kan fradrages op til 6.000 kr./12.000 
kr. for udgifter til følgende:

• Rengøringshjælp
• Vinduespudsning
• Snerydning
• Fliserensning
•  Almindeligt havearbejde bortset fra 

træfældning
• Børnepasning

Håndværkerhjælp
Der kan fradrages op til 12.000 kr./24.000 
kr. for udgifter til følgende:
•  Udvendigt malerarbejder (dog ikke 

tage)
•  Udskiftning af vinduer/ruder og terras-

sedøre med glas
•  Solafskærmning af vinduer og glasdøre
• Udskiftning af yderdøre
• Isolering af tag, ydervægge og gulv
• Tilslutning til bredbånd
•  Solfangere, solceller og husstands-

vindmøller
•  Udskiftning af varmeanlæg og fjern-

varmeunits
•  Installation af varmestyringsanlæg og 

varmepumper
•  Intelligent varme-, ventilations- og lys-

styring samt forbedring af ventilation

•  Sikring mod oversvømmelse og ud-
skiftning af permeable belægninger

• Visse afløbsinstallationer og dræn
• Energirådgivning og radonsikring
•  Forbedring af skorsten og afmontering 

af brændeovn
• Fjernelse af asbest, PCB eller bly
• Ladestik til el-biler
En mere detaljeret beskrivelse af de en-
kelte arbejder finder du på skat.dk.

Også sommerhuse
Du kan også fradrage udgifter til hus- og 
håndværkerbistand i dit sommerhus. 
Dog kun hvis du har betalt ejendoms-
værdiskat af fritidsboligen. Hvis boligen 
har været udlejet en del af året, kan du 
ikke fradrage udgifter til rengøring, vin-
duespudsning og havearbejde i eller på 
denne bolig. Det maksimale årlige fra-
drag gælder samlet for både helårs- og 
fritidsboliger.
Du har også ret til fradrag, selvom fritids-
boligen er beliggende i udlandet, men 
håndværkeren skal være registreret for 
moms/skat i det pågældende land.
 

Sådan er reglerne for 
håndværkerfradrag i 2017

SKAT har offentliggjort et udkast til sty-
resignal om ændring af den momsmæs-
sige håndtering i de tilfælde, hvor en 
virksomheds aktiver ikke kun anvendes 
i den momspligtige virksomhed, men 
også til personalets private formål.
Efter de gældende regler skal virksom-
heden allerede ved anskaffelsen af så-
danne aktiver vurdere, hvad forholdet 
mellem den erhvervsmæssige og den 
private anvendelse gennemsnitligt vil 
udgøre.
Hvis virksomheden skønner, at en mobil-
telefon til en medarbejder vil blive brugt 

5 % privat, har virksomheden kun fra-
drag for 95 % af momsen af såvel købs-
prisen som af de løbende driftsudgifter.
Fremover vil virksomheden have fradrag 
for den fulde moms af sådanne udgifter. 
Til gengæld skal der beregnes såkaldt 
udtagningsmoms ved den private be-
nyttelse af aktiverne.
Ændringen kommer dog ifølge udka-
stet til styresignal kun til at gælde for 
de ansattes private brug af virksomhe-
dens aktiver. Selvstændige skal således 
fortsætte med at bruge de nugældende 
regler, hvis de bruger virksomhedens 

aktiver til private formål. Det nedsætter 
næppe risikoen for fejl.
Udkastet til styresignal rummer imidler-
tid ingen oplysninger om, hvilke aktiver 
de nye regler gælder for, og heller ikke 
oplysning om grundlaget for udtag-
ningsmomsen, herunder om denne skal 
beregnes løbende eller kun én gang 
for hvert aktiv. Vi orienterer yderligere 
om praksisændringen, når vi ved mere 
herom.

Ny momspraksis for 
firmatelefoner mv.
Fra 1. april 2017 ændres reglerne for den momsmæssige behandling af aktiver 

– først og fremmest mobiltelefoner, tablets og computere 

– der også anvendes af virksomhedens medarbejdere til private formål.
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Nye satser for udbetaling af 
skattefrie godtgørelser
Skatterådet har nu fastsat de nye satser for udbetaling af 
skattefrie godtgørelser. Ligesom sidste år er satserne for 
kørepenge nedsat en lille smule, mens satserne for kost 
og logi er forhøjet marginalt.

Satserne for skattefri rejsegodtgørelse er forhøjet en lille smule 
og udgør i 2017 følgende:

• Kost, pr. døgn, 487,00 kr. (2016 = 477,00 kr.)
• Logi, pr. døgn, 209,00 kr. (2016 = 205,00 kr.)
• 25 %-godtgørelsen, pr. døgn, 121,75 kr. (2016 = 119,25 kr.)

Den særlige 25 %-godtgørelse kan udbetales til rejsende med-
arbejdere, der får dækket deres udgifter til mad (kost) efter 
regning. Altså refunderet deres faktiske udgifter. Beløbet er 
tænkt til dækning af udgifter til småfornødenheder - frugt og 
tyggegummi mv. – men der skal ikke foreligge dokumentation 
for størrelsen af disse udgifter.
En medarbejder med 100 rejsedage om året kan således i gen-
nemsnit få udbetalt knap 1.000 kr. skattefrit om måneden efter 
25 %-reglen. Og udbetaler arbejdsgiveren ikke godtgørelsen, 
kan medarbejderen ved sin indkomstopgørelse fratrække et 
tilsvarende beløb som et ligningsmæssigt fradrag.

Kørepenge
Skatterådet har fastsat satserne for kørepenge således:

•  3,53 kr. pr. km for kørsel til og med 20.000 km årligt  
(2016 = 3,63 kr.)

•  1,93 kr. pr. km for kørsel ud over 20.000 km årligt 
 (2016 = 1,99 kr.)

Som nævnt i vores artikel i Depechen 2016, nr. 24, skyldes 
nedsættelsen dels lavere brændstofpriser og dels det forhold, 
at udgifter til parkering er taget ud af beregningsgrundlaget 
for kørselsgodtgørelsen.
For en lønmodtager, der årligt kører 15.000 km arbejdsmæs-
sigt, betyder den reducerede sats, at kørepengene i 2017 
samlet falder med 1.500 kr., svarende til et gennemsnit på 
125 kr. pr. måned.
Der kan også udbetales skattefrie kørepenge til medarbejdere, 
der bruger egen cykel, knallert eller scooter til transport i ar-
bejdsgiverens tjeneste. Satsen for sådan kørsel er ikke ændret 
og udgør derfor også i 2017 et beløb på 0,52 kr. pr. km.
Vi minder om, at de nye satser skal anvendes for kørsel, der 
finder sted i 2017. Godtgørelse for kørsel i december 2016, der 
udbetales sammen med lønnen for januar 2017, skal afregnes 
efter satserne for 2016.

 

Iben Holmquist Christensen 
Consultant, Skat 

Tillykke til ASE med deres 40 års fødselsdag 
2016 – markeret med en fin dag på National-
museet. 
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Fradrag
Satser for kørselsfradrag 2017
Kørselsfradrag (0-24 km) Intet fradrag
Kørselsfradrag (indkomstgrænse for ekstra befordringsfradrag) 266.200 kr.
Kørselsfradrag (Storebæltsforbindelsen med bil/motorcykel pr. passage ) 110 kr.
Kørselsfradrag (Storebæltsforbindelsen med kollektiv trafik pr. passage) 15 kr.
Kørselsfradrag (Øresundsforbindelsen med bil/motorcykel pr. passage) 50 kr.
Kørselsfradrag (Øresundsforbindelsen med kollektiv trafik pr. passage) 8 kr.
Kørselsfradrag 25-120 km 193 øre/km
Kørselsfradrag over 120 km 97 øre/km
Kørselsfradrag over 120 km i visse udkantskommuner 193 øre/km

Kørselsgodtgørelse – satser 2017
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år) 353 øre/km
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel ud over 20.000 km/år) 193 øre/km
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert) 52 øre/km

Pension 2017
Aldersopsparing/aldersforsikring/ supplerende engangssum 29.600 kr.
Opfyldningsfradrag for pensionsindbetalinger 49.300 kr.
Ratepension og ophørende alderspension (maksimumgrænse) 53.500 kr.

Personalegoder 2016
Personalegoder - med konkret sammenhæng med arbejdet (bagatelgrænse) 5.900 kr.
Personalegoder - uden konkret sammenhæng til arbejdet (bagatelgrænse) 1.100 kr.
Værdi af fri bil (beregnes af mindst) 160.000 kr.
Værdi af fri bil (bilens værdi indtil 300.000 kr.) 25 pct.
Værdi af fri bil (bilens værdi over 300.000 kr.) 20 pct.
Værdi af fri sommerbolig (uge 22-34) 0,50 pct. pr. uge
Værdi af fri sommerbolig (øvrige uger) 0,25 pct. pr. uge
Værdi af fri telefon, computer og internet 2.700 kr.

Kostgodtgørelse for turistchauffører (pr. døgn ved rejse i Danmark) 75 kr.
Kostgodtgørelse for turistchauffører (pr. døgn ved rejse i udlandet) 150 kr.
Kostgodtgørelse for øvrige lønmodtagere (pr. døgn) 487 kr.
Logigodtgørelse (pr. døgn) 209 kr.

Få styr på IT-sikkerheden. 
Det kan betale sig…

IT-kriminalitet kan ramme alle og kan koste dyrt i genopretning 
af systemer, data og ikke mindst omdømme.
På sikkerhedstjekket.dk kan du tjekke virksomhedens IT-sikker-
hed, få overblik over mulige sårbarheder og målrettet vejledning 
om, hvor I kan sætte ind. Du kan også finde videoer med gode råd 
til, hvad I skal gøre for at styrke IT-sikkerheden i din virksomhed.
Værktøjet er gratis og anonymt og giver et hurtigt overblik over, 
hvor godt din virksomhed er beskyttet.

 

	

	

	

	



En lang række håndværkere kan slip-
pe for at installere fartskrivere i deres 
varebiler. Det er konsekvensen af, at 
Danmark nu ændrer praksis og laver 
en korrekt fortolkning af den såkaldte 
’håndværkerregel’. 
”Det er glædeligt, at ministeren følger 
vores forslag. En række medlemsvirk-
somheder lige fra anlægsgartnere til 
automekanikere har oplevet, at de plud-
seligt fik pligt til at installere fartskrivere 
for at kunne varetage deres normale op-
gaver. Derfor har vi klaget over det pro-
blematiske i, at regler fra transportbran-
chen pludselig og helt utilsigtet ramte 
håndværkere og påførte dem både bøvl 
og udgifter”. 
Det siger Håndværksrådets adm. di-
rektør Ane Buch, efter at erhvervs- og 
vækstminister Troels Lund Poulsen net-
op har meddelt, at ministeriet ændrer 
praksis og fremover vil lempe den dan-
ske fortolkning af den såkaldte ”hånd-
værkerregel”, så en række håndværkere 
ikke længere tvinges til enten at instal-
lere fartskrivere eller i praksis bryde lo-
ven om køre/hviletider. 

Håndværkere ramt af regel 
fra transportsektor
Problemet har eksisteret siden 2013, for-
di en EU-forordning målrettet transport-
branchen bliver håndhævet unødven-
digt strengt i dansk lovgivning – langt 
strengere end i vores nabolande Tysk-
land og Sverige. Det betyder, at helt al-
mindelige virksomheder er blevet pålagt 
udgifter til installering af fartskriveren.
Desuden har håndværkere fået bøder, 
når de uforvarende har brudt køre/hvi-
letidsreglerne. Både over for ministeren, 
i Virksomhedsforum for enklere regler 
og i Implementeringsrådet har Hånd-
værksrådet derfor argumenteret for en 
lempeligere fortolkning af forordningen, 
som man fx ser i Sverige og Tyskland.
”Man må ærgre sig over, at forordningen 
blev fortolket så strengt. Men det er 
positivt, at fornuften nu har rådet, og at 
ministeriet har været til at råbe op. Vi ser 
nu frem til, at Færdselsstyrelsen hurtigt 
får udarbejdet en korrekt fortolkning af 
”håndværkerreglen”, så vores medlems-
virksomheder bliver mødt med mindre 
restriktive regler for transport af deres 
materialer”, siger Ane Buch.

Sagen kort
Håndværkere kan i dag blive tvunget 
til at installere fartskriver i varebilen, 
selvom de holder sig under end 100 
km. fra virksomhedens adresse, hvis den 
samlede vægt (varevogn og trailer) over-
stiger 3500 kilo.
Håndværksrådet kontaktede Justitsmini-
steriet med sagen i 2014 og lagde samme 
år problemet frem i Virksomhedsforum 
for enklere regler, hvor Håndværksrådet 
repræsenterer små og mellemstore virk-
somheder. Desuden kontaktede Hånd-
værksrådet i januar Implementerings-
rådet og pegede på det skadelige i den 
strenge danske håndhævelse.
 I april pegede Implementeringsrådet 
derfor på, at de danske myndigheders 
fortolkning af EU-forordningen om køre/
hviletidsregler er unødigt restriktiv, hvil-
ket også er bekræftet af EU-Kommis-
sionen. Fredag meddelte erhvervs- og 
vækstminister Troels Lund Poulsen, at 
man nu vil følge Håndværksrådets opfor-
dring, og at Færdselsstyrelsen arbejder 
på en korrekt fortolkning.

Læs mere på Erhvervsstyrelsens hjem-
meside

Kilde: HVR
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Håndværkere slipper for fartskriver i varebiler 
Erhvervs- og vækstministeren giver nu Håndværksrådet medhold i, at Danmark for-
tolker en EU-forordning for strengt, og Danmark vil derfor ændre praksis på området. 

Jeg blev rigtig glad, da jeg sidste år blevet 
udpeget som ny repræsentant for VIRK-
SOMME kvinder til Uddannelsesudvalget. 
Uddannelse har altid interesseret mi: At 
tilpasse- og udvikle sig samt lære nyt er 
en livslang proces.  
Uddannelsesudvalget består af repræ-
sentanter fra medlemsorganisationerne 
i Håndværksrådet. Formanden for udval-
get er frisørmester Pia Hansen, DOFK og 
næstformanden er Malermester Jørgen 
Larsen, Danske Malermestre. Dorte Kulle 
er chefkonsulent for uddannelsesområ-
det i Håndværksrådet. 
Der bliver i årets løb blandt andet invi-
teret uddannelsesordførere fra det sid-
dende folketing. 
Udvalget dækker uddannelse i en bred 
forstand. På sidste møde var der blandt 
andet drøftelse om:
•  En ny rapport, om kvalificeret arbejds-

kraft, fra Danmarks Vækstråd, der forud-
ser en mangel på 85.000 faglærte i 2025. 

•  Udfordringer med nye regler om mer-
betaling eller praktiktilskud afhængig 
af om man har/tager lærlinge. 

•  Håndværksrådet deltager på årets Fol-
kemøde og modtager gerne input til 
samarbejde og temaer til events.

•  Fokus på mere fleksibilitet i AMU-ud-
dannelser på erhvervsakademiniveau.

•  Idékatalog er ved at være på plads vedr. 
informationer og inspiration, som lokale 
virksomheder, skoler og kommuner kan 
bruge om erhvervsuddannelser. 

•  Forslag til temaer for heldagsseminar 
26. oktober 2017 (heldagsseminar ulige 
år og konference i lige år).

•  Udvalgets handlingsplan.

•  Det skal være nemmere at videreud-
danne sig og blive dygtigere virksom-
hedsejere selv om videreuddannelsen 
er på samme niveau som tidligere ud-
dannelser man har taget.

Under et punkt ”kort nyt fra medlemmer-
ne” kunne jeg berette om VIRKSOMME 
kvinders:
•  studietur til Prag, 

•  deltagelse af SMV-kongressen i Bra-
tislava, hvor emner om at få de nystar-
tede virksomheder til at få større succes 
og at familievirksomheder er den type 
virksomhed, som i gennemsnit holder 
længst. (der kan læses om studieturen 
og kongressen andetsteds i bladet) 

•  samt om vores landskursus den 28. april 
2017 om udvikling, ledelse og gejsten i 
vores hverdag. 

Jeg glæder mig til at komme i gang i 
udvalget. 

Ann H. Frederiksen, 
nyt medlem af Uddannelsesudvalget. 

Uddannelsesudvalget i Håndværksrådet
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LOKALSTOF
Nyt fra Fyn
I august besøgte vi Egeskov slot, hvor vi havde en hyggelig dag 
med rundvisning på slottet og en masse dejlig snak.
I oktober var vi en lille flok som besøgte sygeplejerske Dorthe 
Nielsen i hendes lille bed and breakfast / galleri på Nordfyn. 
Dorthe fortalte om hendes liv i Klintebjerg. Hun bor i sit barn-
domshjem som rummer en masse historier, om et spændende 
familieliv på godt og ondt. Hendes andet hjem er i Tanzania, 
hvor hun har fulgt hendes far, da han var konsul. Det har gi-
vet hende kontakter og forståelse for andre mennesker, som 
hun i dag bruger i sit arbejde på Indvandrermedicinsk klinik i 
Odense. En enorm hyggelig og intens aften, der også bød på 
kunstudstilling.
I november var vi til et brag af en jubilæumsfest. Afdelingen 
fyldte 50 år og skulle fejres. Efter velkomst og kaffe, blev vi 
delt ind i små hold og sendt ud i Svendborgs hyggelige gader. 
Her besøgte vi forskellige steder, hvor der var konkurrencer, 
smagsprøver og historiske fortællinger om vinens verden, ma-
tadorsalens besøgende, Værtshusets kultur og borgerhusets 
smukke bygningsværk. 
Da vi kom tilbage på værelserne var der gaver i form af gin, 
tonic og chokolade. Aftenen bød på dejlig mad, kåring af det 
bedste hold og en masse hyggeligt samvær. Søndag var vi 
på virksomhedsbesøg hos Mosgaard Whisky ApS. Et utroligt 
spændende besøg, hvor vi blev indviet i hvordan man laver Gin 
og Whisky. Efter en tur rundt i destilleriet var der smagsprøver 
på produkterne. En super afslutning på en skøn weekend.
Doris Krarup Mogensen

Nyt fra København og Omegn
Den 9. juni drog en flok Virksomme kvinder til Bisserup med 
bus, og ud af markvejen til besøg hos Urtebutikken.

Under servering af champagne og mange lækre hjemmela-
vede delikatesser, fik vi fortalt om de forskellige krydderurters 
fortrinligheder både som lægeurt og smagsmæssigt. Godt 

vi var i bus, for 
som sædvanlig 
skulle der indkø-
bes af de mange 
forskellige urter. 
Herefter gik tu-
ren til Bisserup 
Havn, hvor Lotte 
og Marion hav-
de sørger for 
læske til ganen. 
Dagen sluttede 
med buffet på 
Lodskroen. En 
rigtig dejlig dag.

 18. august drog 13 Virksomme kvinder på vandretur på Kal-
vebod Fælled, med pitstop ved hestefolden, hvor der var 
sørget for forplejning, ”Vi skulle jo ikke gå kolde”. Besøgte 
selv økotoilettet, eneste problem var det var lidt højt, så man 
skulle stå på tæer, men fik dog klaret det fornødne. Heref-

ter gik turen over mar-
kerne tilbage gennem 
Insektskoven og Natur-
centret for at slutte på 
Arken, som vi kravlede 
lidt rundt på og nød den 
fantastiske udsigt over 
Fælleden. Nu gik turen 
til 8Tallet, et bolig- og 
erhvervsbyggeri som har 
modtaget priser, områ-
det er et nyt spændende 
boligområde i Ørestaden 
Syd. Sulten blev stillet på 
Cafe 8-tallet med en læk-
ker Black Angus burger. 
Marion havde på afde-
lingens vegne indkøbt 
vandreænder til Lotte, 

som tak for de mange dejlige vandreture.  

30. august gik turen til Medicinsk Museion som ligger i det 
oprindelige Kongelige Kirurgiske Akademi i Bredgade. Her 
havde vi en fantastisk guide, som førte os gennem udstillingen 
som rummer mange sære, uhyggelige og spændende ting. Vi 
sluttede på Cafe Petersborg til spisning og hyggelig samvær.

Året sluttede med afdelingens juletur den 8. december, hvor 
vi mødtes på Restaurant Fy & Bi til lidt gløgg og brunkager, 
hvorefter vi i samlet flok gik til Nordisk Film, hvor vi fik en 
rundvisning i deres studier og hvor vi igen var heldige med 
en fantastisk guide som fortalte historien om Nordisk Film 
og mange sjove anekdoter. Dagen sluttede med en dejlig og 
traditionel julebuffet, hvor vi alle ønskede hinanden god jul 
og tak for året.

Afdelingens debatgruppe mødes ca. 6 gange årlig i Laugshuset 
på Nørre Alle, hvor alle emner tages op til debat.

Afdelingens netværk for erhvervsaktive mødes 4 gange årlig, 
hvor erhvervsaktuelle emner tages op.

Næste netværksmøde er den 1. marts hvor Ulla Jarulf Kjærga-
ard kommer og fortæller om persondataloven.

Den 24. april vil Statsaut. Revisor Henrik Høybye komme og 
fortælle om bogføringsloven.
Susan Meincke

Nyt fra Nordvestjylland
Den 23. september var Nordvestjylland arrangør af årets regi-
onsmøde med Nordjylland.
Regionsmødet er et årligt tilbagevendende arrangement, som 
vi skiftes til at arrangere – og vi nyder at være sammen med 
hinanden.

I år var vi på virksomhedsbesøg hos THY Øko-is – en økologisk 
gårdbutik i Frøstrup.
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Gårdbutikken er indrettet ved den gamle slægtsgård Neder-
gård, der i dag drives som et økologisk landbrug med en be-
sætning på cirka 200 stykker sortbrogede kvæg.

Arne Kaspersen gav os en rundtur på gården. Derefter var vi 
i mejeriet, hvor Arne Kaspersen fortalte om opstarten på THY 
Øko-is. En længerevarende proces, hvor Arne Kaspersen og 
hans ægtefælle brugte meget tid på at få fat i de rigtige ma-
skiner – og ikke mindst råvarer.
Efterfølgende viste Arne Kaspersen os butikken, hvor de ud-
over is også sælger kødvarer og pølser fra deres egen kødpro-
duktion samt diverse lokale specialiteter.
Der blev uddelt smagsprøver på is – og det kan anbefales!
Thy Øko-is kan købes mange steder i landet – København, 
Hundested, Aalborg, Hjørring og Odder for bare at nævne 
nogle af de mange forhandlere af isen.

Efterfølgende havde vi bestilt mad på Spisehuset Thy i Østerild. 
Spisehuset Thy blev i år anmeldt i Nordjyske og fik 5 ud af 6 
gafler. En rigtig god afslutning på regionsmødet.
Lisette H. Pedersen   

På en kølig men dejlig sensommeraften startede vi vores nye 
sæson op den 23. august med et besøg i ”Det nationale test-
center for store vindmøller” i Østerild klitplantage i Thy.
Guide Christian Grant tog os med på en rundtur i området, 

hvor 245 ha planta-
ge er blevet fældet 
for at give plads til 
7 forsøgsmøller i op 
til 250 meters højde. 
Han fortalte en masse 
om møllernes dimen-
sioner, hvad de kunne 
producere af strøm 
(og en masse andre 
faktuelle tal, som vi 

nok ikke forstod det hele af) samt hvilke udfordringer der 
havde været i forbindelse med opstillingerne. Nogle af møl-
lerne er siden centerets start i 2012 allerede skiftet ud med 
større testmøller. 
Christian Grant fortalte også om, at den bekymring der havde 
været omkring plante, fugle og dyreliv i området, var blevet 
vendt til en undren over det rige liv, der var blevet på det 
store ”ryddede” område. Flere sjældne fuglearter yngler nu 
her desuden er der kommet planteliv, som i mange år havde 
være væk på grund af skoven.
Efter turen nød vi vores medbragte kaffe medens mørket sæn-
kede sig over området.
Åse Søgaard – Nordvestjyllands afdeling.

Nyt fra Nordjylland
August måned var vi på sommertur/virksomhedsbesøg hos 
Kjolegården i Sæby. Vi fik fortalt om butikken og efter vi havde 
fået kørt betalingskortet igennem (der var jo ting vi ikke kunne 
leve uden) var Anni vært for en dejlig fiskeret. En fin aften.

September stod i regionsmødets tegn, som Nordvestjylland 
var vært for. Vi besøgte Thy Øko-Is.
Vi havde en god aften som altid når vi mødes.

I oktober var vi på virksomhedsbesøg hos en af vore medlem-
mer Marianne og hendes mand Jan som har Nordjysk Kølerfa-

brik A/S. (Vi havde inviteret Mester med) en spændende aften 
hvor de også havde arrangeret både mad og drikke.

Efter veloverstået julemøde i december er vi nu klar til et nyt år.
I det nye år skal vi besøge en Røde Kors Genbrug i Aalborg, 
som Birgit arrangerer. Det ser vi frem til
 Jette Larsen

Nyt fra Østjylland
Virksomhedsbesøg hos Birgitte Feldborg den 31. august 2016
En aften med input fra vores lokale medlem i Geved. Og 
Hvilken aften? Vi mødtes med Birgitte i Gedved Kultur og 
Medborgerhus, hvor vi først fik et dejligt aftensmåltid inden 
Birgitte i gang med at fortælle om sig selv og sine virksomhe-
der Vi blev både noget imponeret og inspireret under hendes 
oplæg.  Birgitte er en aktiv dame, der privat er gift med en 
lige så aktiv mand, har 6 sammenbragte børn, deltager aktiv i 
lokalområdet bla. som medigangsætter af Kultur og medbor-
gerhuset samt lokalrådet. Derudover aktiv i Rotary, hvor hun 
lige har været præsident i afdeling i en periode, er medforfat-
ter til flere bøger, underviser og er mentor for iværksættere og 
arbejder med kurser ude i virksomheder - og meget mere. Vi 
fik så mange input og så megen inspiration, så vi følte os helt 
”høje”, da vi forlod Birgitte med en viden om hendes aktive 
gøremål i hendes firmaer - og alt det andet hun også lige fik 
tid til. Et virksomhedsbesøg der gav os et indblik i en af vore 
egne medlemmers dagligdag. Tak for en god aften.

Anette Laursen

Torsdag den 15. september 2016 var der virksomhedsbesøg 
hos Fleur i Horsens
16 friske VK’er mødte til et velforberedt forretningsbesøg i 
Horsens.
En inspirerende og jordnær indehaver Bente Rasmussen og 
hendes engagerede personale gav os information om bu-
tikslivet, dagligdagens udfordringer og ikke mindst en de-
monstration af varerne. Snakken gik livligt, vi nød det i fulde 
drag og tilsyneladende har det været gengældt, de takkede 
VK pigerne Østjylland for besøget.  En god måde at dele en 
torsdag aften på.     

Anette Villumsen

2 indlæg om vores besøg på Museum Ovar Tachi i Risskov
Der var virkelige kummerlige vilkår 
for psykisk syge helt op til 1960’erne.
En rundvisning med en engageret 
kustode blev en erindring om, at det 
ikke er alle, der lever som du og jeg. 
Virkelige krøllede tanker og forestillin-
ger var malet eller fremstillet i mange 
materialer, fortælling om en antaget 
adelig slægt, der ikke kunne forstå at 
han ikke var kongelig, men vedblev 
at underskrive med ”hans kongelig 
højhed”. Enkelte var indlagt i mere 
end 40 år, til en behandling som slet 
ikke ligner den vi kender i dag. 
Fantastisk besøg - tak for idéen til at VK Østjylland skulle op-
leve dette.           

Aase Daugaard - Anette Villumsen

Hvem kender ikke psykiatrisk hospital i Risskov? Men hvor man-
ge kender Ovar Tachi museet? Det gør en del af VIRKSOMME 

 

  

På en kølig men dejlig 
sensommeraften startede vi 
vores nye sæson op den 23. 
august med et besøg i ”Det 
nationale testcenter for store 
vindmøller” i Østerild 
klitplantage i Thy. 

Guide Christian Grant tog os 
med på en rundtur i området, 
hvor 245 ha plantage er blevet 
fældet for at give plads til 7 
forsøgsmøller i op til 250 
meters højde. Han fortalte en 
masse om møllernes 
dimensioner, hvad de kunne 
producere af strøm (og en 
masse andre faktuelle tal, som 
vi nok ikke forstod det hele af) 
samt hvilke udfordringer der 
havde været i forbindelse med 
opstillingerne. Nogle af 
møllerne er siden centerets 
start i 2012 allerede skiftet ud 
med større testmøller.  

Christian Grant fortalte også 
om, at den bekymring der 
havde været omkring plante, 
fugle og dyreliv i området, var 
blevet vendt til en undren over 
det rige liv, der var blevet på 
det store ”ryddede” område. 
Flere sjældne fuglearter 
yngler nu her desuden er der 
kommet planteliv, som i 
mange år havde være væk på 
grund af skoven. 

Efter turen nød vi vores 
medbragte kaffe medens 

mørket sænkede sig over 
området. 
Åse Søgaard – 
Nordvestjyllands afdeling. 
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kvinder Østjylland nu. Efter en dejlig aften på museet, hvor vi 
fik en udførlig og engageret fortælling om både billederne og 
de kunstnere, der er bag. Alle kunstnere har været indlagt eller 
på anden måde været tilknyttet hospitalet. Når stedet hedder 
Ovar Tachi er det fordi kunstneren igennem 52 år var indlagt 
på Risskov og producerede masser af flot og spændende kunst. 
Han var også en anderledes mand på mange punkter bl.a. følte 
han sig mere som kvinde og klædte sig også som kvinde og 
nåede på et sent tidspunkt af sit liv af få en kønsoperation, så 
han kunne identificere sig med sig selv. Aftenen sluttede med 
en kort og interessant rundvisning på museets afdeling, der 
fortæller psykiatrisk hospital Risskov historie fra første færd og 
op igennem tiderne. Barske fortællinger og billeder.

Anette Laursen

Kreativ aften hos Kirstens Blomster i november 16
Det er sådan en aften 
vi glæder os til hvert år, 
hvor vi får lov til at ud-
folde alle vores kreative 
evner - og hvis vi ikke har 
kreative evner, får vi god 
sparring og støtte af Kir-
sten til at får frembragt 
nogle super dekorationer 
til vore stuer i december. 
Når man træder ind i Kir-
stens blomsterbutik, kan 
man faktisk også bruge al tid på at nyde udsmykningen i butik-
ken. Vi var kreative og snakketøjet blev også flittig brugt, så de 
2 timer, der var til at være kreativ gik hurtigt. Aftenen sluttede 
med kaffe, hjemmelavet gammeldags æblekage og konfekt. 
Da vi gik ud af døren fik vi adventsgaver med hjem, så hver 
adventssøndag, fik vi en dejlig reminder om en rigtig hygge-
lig aften i VK Østjylland. Tusinde tak Kirsten for en god aften 

Anette Laursen

2 medemmers oplevelse af vores julefrokost 2016 i Østjylland
Som altid her i Østjylland, har vi et fantastisk team der igen i 
2016 havde planlagt en super julefrokost for os i virksomme 
kvinder Østjylland.

Vi skulle 
mødes 
ved Him-
melbjerg 
Golfklub 
i Them 
D 7/12-
2016, og 
som al-
tid, når 
de 2 da-
mer, Dor-
the og 

Kirsten har planlagt noget, så det gennem ført.
Maden var de rene lækkerriger som feks.  Laks med sprød sa-
lat og mormordressing og Berberi andelår steg i brombær og 
juleø, bare for at nævne lidt.
Dorthe elsker at synge, så hun havde også denne gange fundet 
et par sange, vi skulle synge, og man blev bare endnu mere 
i godt humør af.  I år blev vi udstyret med sukkerknalde som 
tænder, og så er det ikke nemt at synge, men grinet blev der 
og humøret steg adskillige grader.  

Vi havde også et muntert og sjov indlæg hvor vi skulle danse 
Sumba. Ja, man kan nok forstille sig hvordan det så ud -  men 
pyt vi hyggede os og grinede, så vi fik ondt i maven.
En dejlig aften som altid. Tak 

Annette Pehrson

Fantastisk mad, glade deltagere og suverænt indlæg i form 
af sang og danselektion. Som rygpatient var jeg noget hæm-
met i at svinge legemsdelene rundt som mine medsøstre fra 
VK Østjylland – Hold da op, jeg beundrer vores medlemmer, 
de var forrygende, der var intet der kunne stoppe dem. Jeg 
bliver stadig helt varmt om hjertet når jeg tænker på den gejst, 
der blev leveret både af instruktøren og medlemmerne samt 
den energi der fyldte lokalet. Kæmpe tak skal lyde til Kirsten 
Laursen og Dorthe Madsen, festudvalget.

Anette Villumsen

Nyt fra Sjælland
Peberdalsgaard
Den 7. maj var vi på besøg på Peberdalsgaard, som har en 
bisonfarm. Vores ægtefæller, børn og børnebørn var også 
inviteret med.
Vi fik fortalt om starten på bisonfarmen, hvordan hverdagen 
forløber, samt oplevelser med dyrene igennem de 10 år, som 
bisonfarmen har eksisteret.
Med traktor og vogn kørte vi en tur i folden, hvor det var 
muligt, at komme helt tæt på de små kalve og de store tyre.
Vi afsluttede besøget med, at grille pølser med mere.
Vejs Havecenter
Den 5. september gik turen til Vejs Havecenter i Høng.
Ejerne fortalte meget inspirerende om opstarten og daglig-
dagen i havecentret. Der var mulighed for, at kigge rundt i 
havecentret.
Mødet blev afsluttet med sandwich, øl og vand.
Meny – Kalundborg
Den 10. oktober mødtes vi hos Meny i Kalundborg, hvor vores 
ægtefæller også var med.
Der var mulighed for, at se og høre om de forskellige afdelinger. 
I bagerafdelingen mødte vi bagermester Per, i vinafdelingen 
vinmanden Kewin og i slagter- /delikatesseafdelingen mødte 
vi chefkok Mikkel.
Alle steder var der en masse dejlige smagsprøver. Der var mu-
lighed for, at få brød og blomster med hjem.
Krebshuset
Den 17. november mødtes vi til årets julemøde på Restaurant 
Krebshuset ved Sorø.
Her blev der serveret en dejlig buffet med en masse dejlig 
julemad. Efter spisningen blev der raflet om pakker, snakket 
og hygget.

Majbritt Essendrop

Nyt fra Sønderjylland
En kold og mørk 
(uhyggelig) af-
ten satte en lille 
flok VIRKSOM-
ME kvinder tu-
ren mod Gram 
Slot i det Søn-
derjyske, hvor 
aftenen skul-
le starte med 
ghostwalk.
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På vegne af Fællesudvalget for Selvstændige og Medarbejdende Ægtefæller* vil vi 

gerne gøre opmærksom på nedenstående problemstilling: 

 
Fradragsregler for selvstændige vedr. sygedagpenge- arbejdsskade- og AES – 

forsikringer. 

 
Det glæder os meget, at der siden 2014 har været forståelse for, at selvstændige 

i  personligt ejede virksomheder (de såkaldte enkeltmandsvirksomheder) har brug for 

disse forsikringer, og at det er blevet en fradragsberettiget udgift, fordi den netop kun 

tegnes fordi man er blevet selvstændig. 

 
Det undrer os imidlertid meget, at disse udgifter skal indgå som et ligningsmæssigt 

fradrag i den personlige indkomst, hvor det i virksomheder ejet i selskabsform er en 

driftsudgift, der bogføres på konto for sociale forsikringer. Om man er selvstændig på 

den ene eller anden måde er underordnet i denne henseende, og udgifter der relaterer 

til at drive virksomhed skal da bogføres i virksomhedens regnskab. 

 
Vi håber på velvillighed til at få denne administrative ændring gennemført snarest 

muligt. 

 
På udvalgets vegne. 

 
Med venlig hilsen 

 
 
 
 
 
Anette Laursen   Vibeke Broman 

Landsformand Virksomme kvinder  Lovudvalget Virksomme Kvinder 

 
 
 
 
Kopi af brevet sendt til skatteudvalget 

 
*Fællesudvalget for Selvstændige og Medarbejdende Ægtefæller er sammensat af Landbrug og Fødevarer, 

Familieudvalget, De Samvirkende Købmænd, Deltidslandmændene, Region Nord og VIRKSOMME kvinder. Udvalget 

fungerer som fælles talerør for de nævnte grupper, hvor vi har særligt fokus på forbedringer af erhvervsforholdene for 

mindre selvstændige erhvervsdrivende. 
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Imens vi fik rundvisning på slottet underholdt vores guide 
Camilla med uhyggelige historier, om de tidligere slotsejere 
Schack, som efter sigende stadig spøger på og omkring slottet. 
Dog var vi ikke så ”heldige” at møde nogen spøgelser denne 
mørke november aften. Vi sluttede af med lækker julemad i 
slottets cafe. Herefter var det tid til at ønske hinanden en rigtig 
god jul og et godt nytår.

Lene Nielsen

VIRKSOMME kvinder i Sønderjylland var i oktober måned på 
virksomhedsbesøg hos et af vores egne medlemmer, Pia Moos 
Würtz og hendes mand Hans Henrik, som sammen står i spid-
sen for Støtek A/S i Vojens. 

Hans Henrik startede aftenen med at fortælle virksomhedens 
historie frem til i dag. Herefter var vi på rundvisning i både 
produktionshallen, lageret og i administrationsbygningen.
Støtek A/S producere aluminiums ovne til blandt andet bil-
industrien.

Lene Dueholm Nielsen

Nyt fra Sydvestjylland
Traditionen tro, havde vi også i år, vores traditionelle sommer-
udflugt. I år var datoen den 17. august.

Vi spillede minigolf hos et af vore medlemmers søn. Her havde 
vi nogle dejlige timer. 

Herefter spiste vi på en fiskerestaurant også i Blåvand. Der var 
rigtig fine præmier, til vinderne i golfmatchen.

Vi besøgte Hjerting Kirke den 26. oktober. Provst Kræn Chri-
stensen modtog os alle.

Foredraget om kirkens oprettelse, fra ide til handling / færdig-
gørelse, var yderst spændende. Den meget kendte og prisbe-
lønnede kunstner Robert Jacobsen, havde egenhændigt stået 
for frembringelsen af altertavlen. Det var et fantastisk, stykke 
historie, at få fortalt, her af den altid humoristiske og spæn-
dende fortæller provst Kræn Christensen.

Hele produktionen fra Robert Jacobsens hånd, passede helt 
perfekt, ind i kirkens ånd og tidsalder. Jeg mener kirken blev 
taget i brug 1995.

Den 24. november havde vi vor årlige julefrokost, hvor vi som 
regel har alle vore trofaste medlemmer repræsenteret.

Atter i år var der pakkespil, med et væld af flotte gaver. Som 
regel har alle nemlig en gave med hjem. Vi kan jo aldrig få nok 
af gaver. Derfor har vi også traditionen tro lotteri, med også 
mange fine gaver.

Merete Jensen

Sønderjydsk Kål er ikke bare til flæsk og pølser. Prøv Sønderjydsk Kål som en
lækker og sund ingrediens i f.eks. mazarinkager, pandekager, muffins, røsti,
appelsinsalat eller smoothies. Klik ind på www.soenderjydsk-kaal.dk og find
de lækre opskrifter og få tilsendt det nye, gratis opskriftshæfte.
Sønderjydsk Kål fremstiller kogt, hakket dybfrossen hvidkål og økologisk 

grønkål helt uden tilsætningsstoffer.

Hirsevej 19 • DK-6100 Haderslev • Telefon 7452 7092 • www.soenderjydsk-kaal.dk
post@soenderjydsk-kaal.dk • facebook.com/soenderjydsk.kaal

Grønkålsmazarinkage

Sønderjydsk Kål
-sjovere end du tror

VIRKSOMME kvinder 
kæmper for sund 

vækst og succes for 
små- og mellemstore 

virksomheder
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Skatteminister Karsten Lauritzen 

Skatteministeriet 

Nicolai Egtvedsgade 28 

1402 København K.     d. 31.10.2016 

min@skm.dk 

 
 
Kære Karsten Lauritzen 

 
På vegne af Fællesudvalget for Selvstændige og Medarbejdende Ægtefæller* vil vi 

gerne gøre opmærksom på nedenstående problemstilling: 

 
Fradragsregler for selvstændige vedr. sygedagpenge- arbejdsskade- og AES – 

forsikringer. 

 
Det glæder os meget, at der siden 2014 har været forståelse for, at selvstændige 

i  personligt ejede virksomheder (de såkaldte enkeltmandsvirksomheder) har brug for 

disse forsikringer, og at det er blevet en fradragsberettiget udgift, fordi den netop kun 

tegnes fordi man er blevet selvstændig. 

 
Det undrer os imidlertid meget, at disse udgifter skal indgå som et ligningsmæssigt 

fradrag i den personlige indkomst, hvor det i virksomheder ejet i selskabsform er en 

driftsudgift, der bogføres på konto for sociale forsikringer. Om man er selvstændig på 

den ene eller anden måde er underordnet i denne henseende, og udgifter der relaterer 

til at drive virksomhed skal da bogføres i virksomhedens regnskab. 

 
Vi håber på velvillighed til at få denne administrative ændring gennemført snarest 

muligt. 

 
På udvalgets vegne. 

 
Med venlig hilsen 

 
 
 
 
 
Anette Laursen   Vibeke Broman 

Landsformand Virksomme kvinder  Lovudvalget Virksomme Kvinder 

 
 
 
 
Kopi af brevet sendt til skatteudvalget 

 
*Fællesudvalget for Selvstændige og Medarbejdende Ægtefæller er sammensat af Landbrug og Fødevarer, 

Familieudvalget, De Samvirkende Købmænd, Deltidslandmændene, Region Nord og VIRKSOMME kvinder. Udvalget 

fungerer som fælles talerør for de nævnte grupper, hvor vi har særligt fokus på forbedringer af erhvervsforholdene for 

mindre selvstændige erhvervsdrivende. 

 

Fællesudvalget (bestående af Landbrug 
og Fødevarer, Familieudvalget, De Sam-
virkende Købmænd, Deltidslandmæn-
dene Region Nord og Virksomme kvin-
der) følger stadig op på relevante emner 
inden for det sociale område og med 
betydning for mindre virksomheder.
Vi har i Virksomme Kvinder haft sekre-
tariatsfunktionen i en del af 2016 og 
har på udvalgets vegne sendt breve til 

både beskæftigelsesministeren 
og skatteministeren.

Da beskæftigelsesministeriet fik ny mini-
ster i slutningen af 2016 har vi genfrem-
sendt brevet til den nye minister i januar 
2017. Vi bringer de to breve her i bladet.

Bemærk, at hvis man driver sin virk-
somhed som personligt ejet (enkelt-

mandsvirksomhed) og har tegnet den 
frivillige sygedagpengeforsikring, som 
der nu er fradrag for, skal man selv på-
føre udgiften under de ligningsmæssige 
fradrag på selvangivelsen. Det sker ikke 
automatisk.

Vibeke Broman
VIRKSOMME kvinder
Lovgivningsudvalget

Fællesudvalget
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Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen            d. 10. januar 2017 

Beskæftigelsesministeriet 

Ved Stranden 8 

1061 København K. 

ministeren@bm.dk 

 
Kære Troels Lund Poulsen. 

Først hjertelig til lykke med udnævnelsen til beskæftigelsesminister. 

Vi tillader os efterfølgende at genfremsende nedenstående brev sendt til den tidligere minister. 

På grund af regeringsændringen nåede vi ikke at få svar på brevet, men vi håber, at du vil se 

positivt på vor henvendelse. 

 
Barselsudligningsordninger. 

 
Fællesudvalget* vil hermed bede Dem om at genoptage sagen om den manglende 

barselsudligningsordning for selvstændige, såvel som medarbejdende ægtefæller i den 

personligt ejede virksomhed – de såkaldte enkeltmandsvirksomheder. 

At skulle skifte virksomhedsform for at opnå bedre barselsdækning virker helt urimeligt. En 

sådan tanke fremkom da heller ikke, da det lykkedes for selvstændige at opnå ret til at tegne 

sygedagpengeforsikringer – herunder også ret til ordinære barselsdagpenge. Man bør ikke 

være ringere stillet på det sociale område, fordi man driver sin virksomhed som personligt ejet 

frem for som ApS eller A/S, og der bør være mulighed f.eks. for at kunne tilknyttes barsel.dk. 

 
De Selvstændige og ATP. 

 
Ifølge ATP skal man have været lønmodtager i 3 år, før man har mulighed for at fortsætte 

frivilligt i ATP med fuld egenbetaling ved start af selvstændig virksomhed som personligt ejet 

(såkaldt enkeltmandsvirksomhed). Dette diskriminerer unge, der tidligt starter egen 

virksomhed. 

 
Ved start af egen virksomhed i selskabsform fortsætter man automatisk med obligatorisk 

indbetaling til ATP, uanset hvor kort tid man har været lønmodtager. Vi har fået fortalt, at det 

var en politisk beslutning i 1964 ved ATP`s start, men da der tales mere og mere om 

vigtigheden af pensionsopsparing, forstår vi ikke denne forskelsbehandling. Vi skal derfor 

anmode om, at denne 3-års regel fjernes, således at der ikke længere diskrimineres p.g.a den 

valgte virksomhedsform. 

 
Vi håber på velvillig behandling af vor henvendelse. 

 
På Fællesudvalgets vegne 

Med venlig hilsen 

 
 
Anette Laursen   Vibeke Broman 

Landsformand for Virksomme kvinder  Lovudvalget Virksomme Kvinder 

 
Kopi af brevet til Arbejdsmarkedsudvalget. 

 
 
 
 
*Fællesudvalget for Selvstændige og Medarbejdende Ægtefæller er sammensat af 

Landbrug og Fødevarer, Familieudvalget, De Samvirkende Købmænd, Deltidslandmændene, Region Nord, og 

VIRKSOMME kvinder. Udvalget fungerer som fælles talerør for de nævnte grupper, hvor vi har særligt fokus på 

forbedringer af erhvervsforholdene for mindre selvstændige erhvervsdrivende. 
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Sociale medier bliver vigtigere og vig-
tigere for virksomheder, både når det 
gælder salg, branding og rekruttering – 
og flere store virksomheder har i dag de-
dikerede ansatte til at styre deres sociale 
medier. Men for små og mellemstore 
virksomheder (SMV’er) kan det være 
svært at afsætte tid til at være synlig på 
eksempelvis Facebook.
Projektleder Susanne Østergaard Olsen 
fra Erhvervsakademi Aarhus har for nylig 
undersøgt 300 SMV’ers adfærd inden for 
marketing. Undersøgelsen viste, at 45 
procent af virksomhederne mener, de 
mangler de rette kompetencer og res-
sourcer til at løfte blandt andet online-
marketing. Hos 81 procent af SMV’erne 
er hovedårsagen manglende tid.
– Ud fra undersøgelsen kan jeg se, at 
SMV’erne efterlyser kompetencer og 
ressourcer, blandt andet hvad angår 
sociale medier. Mange har svært ved at 
komme i gang og måske svært ved at 
se værdien. Men undersøgelsen viser, at 
marketing og kundefokus er en investe-
ring, der giver afkast. Bare det at tænke 
over, hvordan du vil håndtere sociale 
medier, gør dig mere kundeorienteret i 
det daglige, siger hun.
Hun mener, det er afgørende at lave en 
strategi for arbejdet med sociale medier. 
Du skal vide, hvad du vil, hvad du ikke 
vil, om din tilstedeværelse har effekt, og 
hvad værdien er.
– Laver du en kampagne, får du måske 
200 likes. Men hvad kan 200 likes bruges 
til? Sæt dig mål for, hvad du vil have ud 
af det. Strategien sikrer, at du bruger de 
ressourcer og kompetencer, der er nød-
vendige og skaber værdi.
Hun peger på, at en vej frem for SMV’er 
kan være at tage studerende i praktik 
nogle måneder og dermed få kompe-
tencerne ind i virksomheden på den 
måde. En anden er at finde en medar-
bejder i eksempelvis salgsafdelingen, 
der har lyst og forståelse for arbejdet.

Ledelsens engagement
Birgitte Iversen er kommunikationsråd-
giver og indehaver af kommunikations-

bureauet c:ommunicate, som især ar-
bejder med SMV’ers kommunikation. 
Hun er enig i, at det kræver ressourcer at 
være på sociale medier. Og det er vigtigt, 
at ledelsen engagerer sig.

– Da hjemmesider kom frem, var det 
måske naboens søn, der sad med den. 
Hjemmesider rykkede først, da ledelsen 
så potentialet. Og i dag er Facebook ved 
at være den nye hjemmeside, for mange 
tjekker virksomheder på Facebook, før 
de går på hjemmesiden. Derfor skal 
ledelsen udstikke retningen for, hvor 
og hvordan virksomheden skal være på 
sociale medier, siger hun.

I SMV’er kan det ifølge Birgitte Iversen 
være udfordrende at skabe et miljø, der 
kan tilpasse sig de hele tiden skiftende 
funktioner og muligheder med sociale 
medier. En løsning kan være at engagere 
eksterne bureauer, men det er vigtigt, at 
engagementet vokser i virksomheden.

– Medarbejderne skal derfor inddrages i 
planlægningsfasen. Diskutér, hvordan vi 
taler med kunderne, og hvilken virksom-
hed vi vil være på sociale medier. Mange 
er stolte af deres arbejdsplads og vil 
gerne være med til at dele opdateringer. 
Men husk ikke at tvinge dine ansatte til 
det. En del opfatter især Facebook som 
et privat medie.
Læs Birgitte Iversens konkrete råd til til-
stedeværelsen på sociale medier i bok-
sen. Og læs hvordan du håndterer vrede 
kommentarer på sociale medier.

Sociale medier i Danmark
•  De sociale medier er mange: Instagram, 

Snapchat, Twitter og sa videre.
For virksomheder er Facebook (isar B2C) 
og LinkedIn (isar B2B)
relevante.
•  Facebook har 3.476.000 manedlige 

brugere.
•  56 procent af virksomheder med 

mindst 10 ansatte i Danmark er i dag
til stede pa de sociale medier, isar Face-
book og LinkedIn.
•  Der er 1.800.000 oprettede profiler i 

Danmark pa LinkedIn.
•  Over halvdelen af danskerne ser Lin-

kedIn som en klar styrkelse af
deres professionelle netvark.
•  20 procent af de unge mellem 12-29 ar 

bruger LinkedIn som aktiv
jobsogningskanal.
Kilde: TNS Gallup og Danmarks Statistik, 
2016.

Tips til sociale medier
Birgitte Iversen er kommunikationsråd-
giver og indehaver af c:ommunicate, 
som specialiserer sig i kommunikations-
opgaver for SMV’er. Hun giver følgende 
råd til SMV’er, der er aktive på sociale 
medier:
Lav en strategi. Hvem er målgruppen, 
hvad vil vi fortælle, og hvad vil vi opnå?
Beslut jer for et eller to sociale medier. 
Det er langt bedre at være aktiv på ét re-
levant socialt medie end have sider uden 
aktivitet fem steder. For virksomheder er 
især Facebook (vendt mod forbrugere) 

En stor tak til Installatørernes fagblad DANSK VVS udgivet af arbejdsgiverforenin-
gen  samt journalist: Jens Juhl Eriksen som har givet VIRKSOMME kvinder lov til at 
gengive nedenstående artikel fra november 2016.

Fang kunderne på Facebook
Det kan være en stor mundfuld for ejere af små og mellemstore installationsvirksomheder at få tid til 
Facebook og LinkedIn i en rygende travl hverdag. Men indsatsen er vigtig, og ledelsen bør involvere sig 
i arbejdet med sociale medier, lyder det fra eksperter.

Laver du en kampagne, får du 
måske 200 likes.
Men hvad kan 200 likes bruges 
til? Sæt dig mål for, hvad du vil 
have ud af det.

Projektleder Susanne 
Ostergaard Olsen, Er-
hvervsakademi Aarhus
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og LinkedIn (vendt mod andre virksom-
heder og beslutningstagere) relevante.
Find virksomhedens gode historier. Lav 
månedshjul over, hvornår der skal være 
opslag og med hvad. Det er vigtigt, der 
er aktualitet og nerve på sociale medier. 
Lad evt. professionelle hjælpe med at 
forme de gode historier. Det er en svær 
disciplin.
Indhold kunne være tilbud på varme-

pumper i oktober, billeder af LED-lys i 
december, messebesøg i april, sommer-
ferie i juni, firmatur i august osv.
Facebook og LinkedIn har gode statistik-
moduler. Hold øje med, hvilke af dine 
opslag følgerne deler og kommenterer. 
Så ved du, den type opslag virker, og 
dem skal du have flere af. Visuelle opslag 
med billeder eller video virker godt.
Sociale medier er sociale. Dialog er vig-

tig. Vær autentisk og find ud af, hvordan 
I ønsker at tale med kunderne. Og tal så 
med dem, når de kommenterer. O E t 
fornuftigt antal opslag er forskelligt fra 
medie til medie. På LinkedIn er et ugent-
ligt opslag fint. På Facebook er to-tre om 
ugen et minimum. 

Kilde: c:ommunicate

Selv i det ellers selvsikre tyske sprog er 
det engelske ord ”shitstorm” blevet be-
tegnelsen for kritik – fair eller unfair – af 
virksomheder, personer og organisatio-
ner på sociale medier. Og frygten for at 
blive blæst omkuld i fuld offentlighed er 
stor blandt virksomhedsejere.

Ofte er frygten dog helt ubegrundet, 
og hvis du endelig far kritiske kunder 
på nakken på internettet, er det faktisk 
bedre at være på de sociale medier end 
ikke at være det. Det mener kommuni-
kationsradgiver Birgitte Iversen fra kom-
munikationsbureauet c:ommunicate.

– Har du i dag en reel møgsag, så kom-
mer den ud pa de sociale medier eller 
sider med onlineanmeldelser ligegyldigt 
hvad. Derfor er det en fordel at have sin 
egen facebook-side, som er virksomhe-
dens talerstol.  Her kan du komme med 
din version af sagen. Og har du bygget 
loyalitet op blandt dine følgere, bliver de
dine ambassadorer i shitstormen.

Klæd medarbejderne på
Hun anbefaler, at de medarbejdere, der 
styrer virksomhedens sociale medier, 
tager en snak. Her skal de afklare, hvad 
folk vil kunne finde på at kritisere virk-

somheden for, og hvordan det i givet 
fald skal håndteres.

– Mange shitstorme opstår, når det ikke 
er gennemtænkt, hvordan virksomhe-
den skal vare og opføre sig på sociale 
medier. De medarbejdere, der repræsen-
terer virksomheden pa sociale medier, 
skal være ordentligt klædt pa, konstate-
rer Birgitte Iversen.

SÅDAN HÅNDTERER DU KRITIK PÅ SOCIALE MEDIER
Mange virksomheder frygter at få kritik på sociale medier. 
Det er der ingen grund til, mener kommunikationsrådgiver.

Den korte guide til at håndtere shitstorme er:
1) Svar hurtigt.
2) Beklag, at kunden muligvis har haft en dårlig oplevelse.
3) Kom eventuelt med dine faktuelle og faktatjekkede kommentarer til sagen.
4) Fortæl, at du gerne vil tage sagen videre personligt eller over telefonen. Giv kontaktoplysninger. 
Derudover lyder en række gode råd: 
• Går du på sociale medier uden at måtte udtale dig om noget kritisk, går det galt. 
• Forbered dig og vær hurtig/agil.
• Drop retfærdighedssansen – læg følelserne.
• Kast ikke benzin på bålet.
Husk – flere undersøgelser viser, at på lang sigt giver
shitstorme meget sjældent virksomheder uudslettelige
ridser i lakken. Efter nogle måneder er imaget som regel
tilbage, hvor det var for shitstormen.

Kilde: Dansk Erhverv-konference: Nar shitstormen raser
- hvordan skal din virksomhed reagere

 0

Shitstorme og sociale medier

”Mange shitstorme opstår, når det ikke er gennemtænkt, 
hvordan virksomheden skal være og opføre sig på sociale medier.”

Birgitte Iversen, kommunikationsradgiver, c:ommunicate
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På Sikkerhedstjekket.dk kan du gratis og anonymt tjekke 
din virksomheds IT-sikkerhedsniveau
Sidste år blev jeg udpeget af Erhvervs- 
og Vækstministeren til at sidde som 
virksomhedsrepræsentant i Rådet for 
IT-sikkerhed, sammen med en række 
særdeles kyndige fagfolk.

På første møde pointerede jeg at, jeg 
manglede relevante informationer på, 
hvorledes og hvor meget vi kan og skal 
sikre os som virksomhed i forhold til IT. 
I modsætning til daværende mulighe-
der, savnede jeg også at kunne gøre 
det anonymt.  

På Sikkerhedstjekket.dk kan du nu gå ind 
og tage en test, helt anonymt, så du kan 
se om du om din IT-sikkerhed har nogle 
mangler indenfor forskellige områder 
relevant for din virksomhed.

Når du har taget testen, får du en rap-
port med en evaluering og en række 
anbefalinger. 
Jeg kan varmt anbefale testen. Prøv det.   

Små og mellemstore virksomheder, 
er særligt udsatte for angreb fra it-kri-
minelle. Men firmaerne har brug for 
et vidt forskelligt beskyttelsesniveau. 
  
Erhvervspolitisk konsulent ved Hånd-
værksrådet, Kristian Bech hjælper mig 
med arbejdet i Rådet for IT-sikkerhed. 
Han udtaler: 

”Det kan ramme meget hårdt, hvis en 
mindre virksomhed bliver ramt af it-
indbrud eller andre former for it-kri-
minalitet. Derfor er it-sikkerhed noget, 
alle virksomheder er nødt til at forholde 
sig til.

Anbefalingen er derfor også at lederen 
af mindre virksomheder bruger tid på, at 
bedømme, om der er risici, der bør løses. 
Og det har netop mindre virksomheder 
fået et gratis værktøj til, at hjælpe dem 
med.

For mange virksomheder kan sikker-

hedstjekket.dk være en nyttig hånds-
rækning, siger han om Erhvervsstyrel-
sen og Rådet for Digital Sikkerheds nye 
gratis-værktøj, der skal hjælpe SMV’erne 
med at teste deres sikkerhedsniveau”. 

Individuelle video-vejledninger
Sikkerhedstjekket.dk tilbyder små fir-
maer et enkelt værktøj til forbedring af 
sikkerheden, men ifølge Kristian Bech 
er det væsentlige, at Sikkerhedstjekket.
dk netop er tilpasset den enkelte virk-
somhed:

På Sikkerhedstjekket.dk finder du også 
en række små videoer, med hver deres 
fokus: Ledelse, medarbejdersikkerhed, 
teknik og overvågning samt leverandør-
sikkerhed.
 
”Alle SMV’er har brug for it-sikkerhed, 
men selvfølgelig har de ikke brug for det 
samme sikkerhedsniveau. Dertil kommer 
at de har vidt forskellige forudsætninger 
for selv at arbejde med it-sikkerhed, så 
det er meget positivt, at testen netop 
tager højde for den store forskel mel-
lem firmaerne”, forklarer Kristian Bech. 
 
Sikkerhedstjekket.dk er lavet i samarbej-
de mellem Erhvervsstyrelsen og Rådet 
for Digital Sikkerhed. 

Ann H. Frederiksen, Virksom-
hedsrepræsentant i Rådet 
for IT-sikkerhed
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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  
Britta Knudsen
Storegade 6, 3790 Hasle
Tlf.: 5696 4160
bk@broedreneanker.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. 



PFS-ordning

Opsparing
84%

Forsikringer
15%

Omkost-
ninger 

1%

Danica Individuel (øvrige erhverv)

Opsparing
32%

Omkost-
ninger 
10%

Forsikringer
58%

Pension for Selvstændige tilbyder
samlede pakker, hvor du både får
pension og forsikringer
Pension for Selvstændige har på
vegne af flere end 28.000 medlemmer
opnået vilkår som man normalt skal
være en stor virksomhed for at opnå.
Derfor er omkostninger til pensions-
ordningen og prisen på forsikringer
også meget lavere end en individuel
ordning normalt ville være; og langt
mere går til din pensionsopsparing.

Det sker kun for naboen; eller?
30 procent af kvinder og 20 pct. af
mænd, der i dag er 30 år, kan forvente
at få brug for en forsikring i forbindelse
med sygdom eller ulykke, inden de 
fylder 65. Som selvstændig er det 
vigtigt både at kunne blive behandlet
hurtigt og være dækket økonomisk
ind, hvis man mister erhvervsevnen.

Kvinder

Pension 
57%

Sygdom/ulykke
30%

Død
13%

Mænd

Pension 
62%

Sygdom/ulykke
20%

Død
18%

info@pfs.dk · 33 93 86 00

Det er vigtigt at spare op til pensionen, 
men du skal også sikre dig selv, mens du tjener penge

Kom godt i

gang for kun

2.000 kr.
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Afsender:

VIRKSOMME kvinder
Bente Svendsen
Peder Lykkesvej 31
2300 København S
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