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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 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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Mærkedage i 2017

Sussi Dissing Rasmussen 50 år den 2. september

Merete Jensen 70 år den 3. september

Lenna Nielsen 60 år  den 17. september 

Kirsten Laursen 70 år  den 24. september

Bodil Møller Poulsen 60 år den 20. september

Bente Larsen 70 år  den 19. oktober

Margrethe Haahr 50 år 8. november

Gitte Nielsen 60 år  den 9. november

Hanne Hvenegaard 70 år den 14. november

Karin Weng Nielsen 60 år den 25. november

Forsinket tillykke
Asta Hockerup 70 år den 26. februar

Dorthe Madsen 60 år den 1. maj 

Jane Mikkelsen 40 år den 20. juni

Hanne Nielsen 70 år 18. august

25 års jubilæum
Hanne Hvenegaard medlem siden 28.09.1992

Inge Jensen medlem siden 01.01.1992

Når jeg taler om VIRKSOMME kvinder er det første jeg nævner, 
at vi er et netværk af selvstændige og medarbejdende kvin-
der. Jeg fortsætter med, at vi også er en interesseorganisation 
som arbejder med – og har indflydelse på – at sikre bedre og 
fair vilkår for små og mellemstore virksomheder. Jeg syntes 
måske ikke ordret ”netværk” helt dækker det, vores forening 
er for medlemmerne. 
Jeg vil i denne leder gerne sætte mine overvejelser om ”net-
værk” i dialog, fordi jeg tænker, det kan være med til at sætte 
VIRKSOMME kvinders betydning for medlemmerne i fokus – 
både lokalt og på landsplan.  
Hvis man slår op i Wikipedia, står der om netværk: det er et 
system af forbundne ting eller mennesker. Går man videre og 
søger ”netværke” står der: Også kaldet networking, er det at 
pleje sit sociale netværk blandt andet i karrieresammenhæng. 
For selvstændigt erhvervsdrivende er det faglige netværk en 
vigtig kilde til at udbrede kendskabet til virksomheden, udvikle 
egne kompetencer, og ikke mindst, skaffe nye kunder. Kan vi 
bruge den definition? 
Ja, det tænker jeg godt vi kan. Men jeg ser også vores netværk 
dybere og mere kompetence udbyggende, fordi vi agerer ud 
fra vores grundlæggende strategi, mission og vision – ”Indfly-
delse, uddannelse og netværk” Vi vil arbejde med, at være den 
forening af kvinder, som er den væsentligste drivkraft i dansk 
erhvervsliv. Og dermed give kvinder i selvstændigt erhverv 
optimale betingelser for succes og udvikling. 
Netværket VIRKSOMME kvinder vil ikke kun skabe værdi for 
egne virksomheder – vi vil mere. 
Lokalt samt landsdækkende vil vi være hinandens sparring/ 
hjælper til de daglige udfordringer, da vi hjælper hinanden 
samt udvikling af vore virksomheder. På landsplan vil vi være 
med til at skabe værdi for de små og mellemstore virksom-
heder generelt, ved til stadighed at gøre politikere og andre 
interessenter opmærksomme på de udfordringer vores virk-
somheder har i dagligdagen. 
Så vores netværk er måske snare et fællesskab? baseret på fæl-
les forudsætninger som: At vi er selvstændige, har mange af 
de samme udfordringer uanset branche, har brug for et socialt 
fællesskab til inspiration, hvor man kan udveksle erfaringer 
om byrder, vilkår og succeser eller har brug for et fællesskab 
til at udvikle os faglig eller personligt via relevante kurser, virk-
somhedsbesøg og videns deling. Et fællesskab hvor der både 
gives og modtages. 
Ikke kun med fokus på det forretningsmæssige men især på 
det personlige og erfaringsmæssige plan. Et tværfagligt fælles-
skab som vi kan trække på, og ikke mindst et fællesskab, hvor 
man kan slappe af og hygge sig men også fyldes med energi 
og engagement.  
Der er nok ikke en tydelig grænse for, hvornår det er fælles-
skab og hvornår det er netværk. Det gør måske heller ikke så 

Hvilket netværk er VIRKSOMME kvinder?

meget, når vi blot er bevidste om, hvad vi vil med fællesskabet 
i netværket. 
Så min afsluttende definition på mine overvejelser er at : VIRK-
SOMME kvinder er et forbundet netværk på tværs af fag, geo-
grafi, interesser og alder – og vores fællesskab skaber udvikling 
og gevinst for alle i vores forening. Så giver det mig mening 
at fortælle andre selvstændige kvinder om vores netværk, og 
hvorfor de skal være en del af VIRKSOMME kvinder.

Anette Laursen, landsformand

Anette Berg Laursen
Landsformand

LEDEREN
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den 26. april var undertegnede af Tøn-
der Energi- og Miljøfond blevet invite-
ret med til DM i Entreprenørskab 2017, 
som hjælpedommer for skorstensfejer- 
mester Jens Brandt til en særpris uddelt 
af Tønder Energi og Miljøfond på 10.000 
kr., prisen blev overrakt under aftenens 
festmiddag under overværelse af hans 
kongelige højhed kronprinsen, som ud-
delte 1., 2. og 3. pladsen i DMet.

Fonden udøver virksomhed med udvik-
ling og fremstilling af ressource- og ener-
gibesparende komponenter, systemer 
og processor, som blandt andet, men 
ikke alene, kan omfatte: 
– Solceller og solfangere 
– Anlæg til udnyttelse af bølgeenergi 
– Energibesparende råstofudvinding 
 og -genvinding 
– Forureningsbekæmpende råstof- 
 udvinding og -genvinding. 
Ud fra disse formål skulle vi som dom-
mere udpege en gruppe som vi mente 
indfriede formålene. Vi bedømte CAAF/
IVS til at kunne opfylde kriterierne og 
samtidig være nogle energiske unge 

DM i Entreprenørskab 2017

mænd som vil få ført der ide ud i livet.
CAAF /IVS består af fire energiske dren-
ge, der siden starten af gymnasiet har 
arbejdet sammen om forskellige pro-
jekter. De har lavet et projekt, der ved 
hjælp af solenergi, og tålmodighed, kan 
rense vand. Projektet består af to dele: 
én del, der opvarmer rummet omkring 
den anden del, hvor det beskidte vand 
er i. Dette medfører, en fordampnings-
proces, hvor bakterier osv. er for tunge 
til at komme med. Det fordampede vand 
bliver herefter ledt videre hen til en tragt, 
hvor det fortættes, og drypper ned i en 

beholder, der indeholder det rene, de-
stillerede vand. 

”Gruppen består af fire unge mænd om-
kring 19 år der lige har lige færdiggjort 
gymnasiet. De lever vidt forskellige liv, i 
forskellige dele af Sjælland, men bræn-
der alle sammen for innovation. Det 
er denne ild, der har samlet de unge 
mænd og det er denne ild, der vil skabe 
fremtiden for dem”, udtaler Christoffer 
B. Hughes.

Elisabeth Weber, Sydvestjyllands afdeling.
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Hvad er G-dage? 
Når en arbejdsgiver bringer et ansættel-
sesforhold til ophør, har hun under visse 
betingelser pligt til at betale dagpenge-
godtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag 
– også kaldet G-dage. Derefter modtager 
medarbejderen dagpenge fra A-kassen 
på sædvanlig vis.

Nye regler om G-dage pr. 1. juli 2017
Siden 1. januar 2015 har udfasningen af G-dage for ansættelsesforhold af under 
3 måneders varighed været i gang. G-dage for denne type af korte ansættelser 
skulle egentlig bortfalde med udgangen af 2017, men pr. 1. juli 2017 træder nye 
regler i kraft. 

De tidligere regler
Udfasningen af G-dage begyndte i 2015, 
som en del af beskæftigelsesreformen, 
for kortere ansættelsesforhold af un-
der 3 måneders varighed. G-dage for 
denne type af korte ansættelser var på-
tænkt helt at bortfalde ved udgangen af  
2017.

De nye regler – harmonisering af 
G-dages-reglerne
Pr. 1. juli 2017 sondres der ikke længe-
re mellem ansættelsesforhold af hhv. 
over og under 3 måneders varighed. Der 
foretages en såkaldt harmonisering af 
G-dages-reglerne, sådan at der for alle 
typer af ansættelser uanset varighed, 
skal betales to G-dage ved ansættelses-
forholdets ophør, hvis betingelserne for 
at modtage betaling for G-dage i øvrigt 
er opfyldt.  

Konklusion 
Pr. 1. juli 2017 skal arbejdsgiver betale 
for to G-dage ved ansættelsesforholdets 
ophør – uanset ansættelsesforholdets 
længde.
Øvrige betingelser for at opnå G-dage 
fx beskæftigelseskrav, medlemskab af 
A-kasse, opsigelse meddelt af arbejds-
giver m.v. er stadig gældende. 

Dansk Erhverv vurderer
For virksomheder med mange korte an-
sættelsesforhold – fx vikarbranchen – er 
harmoniseringen ikke en fordel, da der 
nu ikke længere sker en udfasning af 
G-dagene for de korte ansættelsesfor-
hold af under tre måneders varighed. 
For virksomheder med mange længere 
ansættelsesforhold af over tre måneders 
varighed er harmoniseringen en fordel, 
da der med de nye regler kun skal beta-
les to G-dage, når disse ansættelsesfor-
hold ophører, mod tidligere tre G-dage.

Kild: Dansk Erhverv

Christiansborg 
mødet er flyttet !!

På grund af kommunevalg den 
20. november er vores møde på 
Christiansborg flyttet til den 22. 
februar – så flyt jeres X.

Håber at se mange af jer.

VIRKSOMME kvinders
LANDSKONFERENCE 2017

Hotel Vinhuset, Næstved fredag d. 3/11 til lørdag d. 4/11

Program 
Fredag:
Kl. 11.00 Mødes vi på Hotel Vinhuset, Sct. Peders Kirkeplads 2, 
 4700 Næstved, hvor Næstveds Borgmester, Carsten Rasmussen 
 byder os velkommen.
Kl. 12.00 Har Landsformand Anette Laursen formandens time.
Kl. 13.00 Frokost på Hotel Vinhuset.
Kl. 15.00 Besøg på Kähler Design, Næstved eller fri eftermiddag til 
 besøg på gågaden eller evt. handel i byen på egen hånd.
Kl. 17.00 Foredrag med Gitte Hornshøj, takt og tone.
Kl. 18.30 Spisning – 3 retters menu, vin ad libitum, musik, dans og 
 hyggeligt samvær.

Lørdag:
 Morgenbuffet efterfulgt af foredrag om Næstveds Historie.
Kl. 12.00 Afsluttes konference, hvor der efterfølgende 
 er en dejlig frokostbuffet.

Virksomme kvinder, Sjælland
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Vi havde planlagt gennem længere tid, 
hvad vi skulle, hvordan og hvornår. Ja, 
jeg indrømmer at intet kunne vi plan-
lægge undtagen det vi ville have med 
og som skulle være indkøbt inden turen.
Bolsjer med vores logo, tasker som skul-
le pyntes med røde roser, når vi ankom 
til teltet, regnjakker i massevis. I tilfæl-
de at øen skulle gå under i regnbyger. 
(Hvilket heldigvis ikke blev ret meget 
nødvendigt). 

Vi var ikke som sådan bekendt med hvad 
Folkemøde endenligt er, men valgte at 
tage af sted med godt humør og ikke på 
nogen måde nervøse over, hvad dagen-
de kunne bringe.
Da vi kørte af færgen på Bornholm, blev 
vi som det første tjekkket. Ja, vi tro-
ede at vi skulle terrorsikres, men nej, 
det første vi skulle var, at vores chaffør 
skulle spiritustjekkes, så der blev pustet 

Virksomme kvinder til Folkemøde på Bornholm
Vi var 4 kvinder, som valgte at drage til Bornholm, onsdag den 14. juni.

og pustet. Fantastisk oplevelse som har 
ingen af os havde prøvet før. Så tak for 
det, danske politikorps. Så vi kan sige vi 
ankom standmæssigt. Det skal lige siges, 
at ingen bleve anholdt da prøven var 
total negativ.
Der var lejet sommerhus i Dueodde, 
så der var en del transport til Allinge, 
men dog værst den første dag, da vi jo 
skulle have alle vores remedier med til 
vores stand. Vi har været så heldige, at vi 
kunne have en stand i Håndværksrådet 
telt, sikke en modtagelse vi fik. Dejligt 
at vi var ventet, det var en rigtig god 
fornemmelse.

Torsdag havde vi et åbent hus event, på 
en lille times tid i teltet med vores blade 
til fri afbenyttelse for alle, uddeling af 
små sorte chiffonposer med vores lille 
folder og 2 bolsjer. Der kom 12-14 inte-
resserede kvinder for at få en snak med 

os. Selvstændige kvinder, som aldrig 
havde hørt om os og som blev gladelig 
overrasket over, at vi fandtes. Der blev 
uddelt mails og adresselister.

Vi skabte stor opmærksomhed med vo-
res flotte trøjer. Logo’et ses bedst fra 
bagsiden, men her får i os fra vores 
bedste side.
Rundt på Folkemødet blev der lagt me-
get mærke til os, når vi gik 4 VK’er sam-
men.
Mange stoppede op og stillede spørgs-
mål, var meget interesseret i hvad det 
var, hvad vi stod for.
Mange sjove bemærkninger specielt fra 
mænd, som tog kontakt til os med be-
mærkninger om ”Virksomme kvinder, 
sådan en kunne jeg godt bruge der 
hjemme” eller ” Tager i jer også af opvask, 
for så har jeg da en stående”. 
Vi kunne godt havde valgt at vende 
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rundt eller blive fornærmet, men hvor-
for? Sjovt var det og det var også en god 
indfaldsvinkel til at komme i dialog med 
folk. Mange gange viste det sig, at deres 
kone/kærester var selvstændige kvin-
der med eget firma, så de fik alle en lille 
chiffonpose med hjem og en lille hilsen 
i form af en mailadresse. Vores oplevelse 
af at gå rundt på Folkemødet har været 
at både politikere, andre foreninger og 
enkelte personer der stoppede op for 
at få en snak. Herunder var der en del 
fodterapeuter, som viste stor interesse, 
men stillede også modspørgsmål, om 
hvad vi kunne tilbyde, hvis de skulle være 
medlem i vores forening. Spørgsmål som 
kan give god debat det næste stykke tid 
til vores møder.  
Der skal holdes kvindekonference i Her-
ning til september, hvor en socialdemo-
kratisk kvinde er noget interesseret i, at 
vi kan komme med og holder et oplæg, 
omkring vores forening.

Anlægsgartner foreningen som også 
holdt til på Håndværksrådets stand, var 
meget interesseret i, at vi kunne være en 
mulighed til deres næste generalforsam-
ling, som et oplæg for de medfølgende 
ledsagere.
Jeg syntes, det har været 4 fantastiske 
dage med masse af nye bekendtskaber, 
mulige nye medlemmer sidst men ikke 
mindst stor interesse for vores forening. 
Vi er blevet lidt mere kendt end før, så 
turen er godt givet ud. Torsdag og fre-
dag var nok de bedste dage til netværk. 
Netværk som jeg er sikker på giver nye 
medlemmer. 
Bente Svendsen og Susan Meincke slut-
tede sig til os lørdag, hvor de bidrog til 
markedsføringen.
Anette Laursen, Lene Nielsen, Lise Wos-
niak og Doris Krarup Mogensen var der 
alle dage. Vi vil anbefale, at vi næste år 
stiller op til Folkemødet. Der bliver eva-
lueret på hele projektet hen i august. 

Måske skal vi deltage på en anden måde 
til næste år, vi vender tilbage.
Billede af Lene, vores regnfrakke rekla-
mer. Vi sad torsdag aften og pakkede 
regnfrakker, da vejrudsigten gav os ide 
om, at det nok var en god ide, at have en 
masse med af dem næste dag. Heldigvis 
blev det ikke nødvendigt,

Doris Krarup Mogensen
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Haderslev Slamsuger 
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• Spuling

• Slamsugning

• TV-inspektion

Langkær 29 · 6100 Haderslev

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

– vi renser også dit køkkenafløb!

Virksomme kvinder er et fagligt netværk, 
hvor inspiration hentes 

og kompetencer udvikles
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”No matter what sex you are, be a femi-
nist” sagde Kvinderådets forkvinde Nan-
na Højlund med et citat af den britiske 
skuespiller Helen Mirren, da hun holdt 
åbningstale ved Kvindfolkemødet på Ma-
rielyst Højskole 2. - 5. juni. Nanna Højlund 
slog fast, at feminisme er for alle. De 
samfund, hvor kvinder og mænd er lige 

Tirsdag d. 21. november bliver - forhå-
bentlig - en god dag for kønsdemokra-
tiet og mangfoldigheden i Danmark. Der 
er kommunal- og regionsrådsvalg, og i 
Kvinderådet vil vi sætte alle sejl til for at 
synliggøre de kvindelige kandidater, så 
kvindeandelen kommer et godt stykke 
over de knap 30 %, som er realiteten i 
dag. Den gennemsnitlige kommunalpo-
litiker er en 51-årig hvid mand med kone 
og to børn, måske hedder han Hans eller 
Henrik. Ikke et ondt ord om ham, men 
der behøver ikke være så mange med 
den samme profil. Kvinders erfaringer, 
viden og netværk er vigtige for de poli-
tiske beslutningsprocesser, og piger og 
kvinder skal kunne genkende sig selv 
i det politiske liv. Sådan er det ikke nu. 
Man kunne få den tanke, at især borg-
mesterposter er et særligt privilegium 
for mænd. Kun 12 af 98 borgmestre er 
kvinder. 
Kvinderådet vil som tidligere facilitere en 
national kampagnedag, hvor kvindelige 

NYT FRA KVINDERÅDET

Kvindefolkemøde i Marielyst
8. juni 2017

Tværpolitisk kampagne for flere 
kvinder i byråd og regioner
8. juni 2017

respekterede og har lige muligheder, er 
rigere samfund med lige muligheder for 
alle. Men vi er der ikke endnu, sagde hun 
og pegede på uligelønnen, mænds vold 
mod kvinder, manglende barselsrettig-
heder til fædre og de alt for få kvinder 
i politik, især i lokalpolitikken. Derfor er 
der brug for fortsat samtale og handling, 
derfor er der brug for et kvindfolkemøde. 
Det var tredje gang, højskolen inviterede 
til kvindfolkemøde, og som noget nyt 
var Kvinderådet, Dansk Kvindesamfund 
og KVINFO inviteret til at være medar-
rangører sammen med bl.a. det lokale 
kvindenetværk QLF. 
Kvinderådet, QLF og KVINFO arrangere-
de en workshop, hvor emnet var hvad 
vi kan gøre for at få flere kvinder valgt 
ved det kommende kommunalvalg. Maj-
ken Lundberg fra Kvinderådets sekreta-
riat præsenterede de gode erfaringer 
fra Kvinderådets tværpolitiske kvinde-

kandidater på tværs af partier laver en lo-
kal event, der har til formål at synliggøre 
kandidaterne for vælgerne. Vi kontakter 
kandidaterne i alle kommuner og opfor-
drer dem til at finde en tovholder, der 
kan sætte gang i det lokale samarbejde. 
Vi stiller materialer til rådighed, der kan 
fremme synligheden også på de sociale 
medier, og vi sørger for, at journalister 
kan finde oplysninger på Kvinderådets 
hjemmeside i form af statistik, kontak-
toplysninger på relevante forskere og 
links til baggrundsviden. 
Erfaringerne fra tidligere kampagner vi-
ser, at iderigdommen er stor, når det 
gælder om at finde på lokale events, og 
det er lykkedes de kvindelige kandidater 
at få god pressedækning i de lokale me-
dier. Ved kommunalvalget i 2013 var ca. 
80 kommuner med i kampagnen, og det 
satser vi på at kunne gentage i år. 
  
Kampagnen er ressourcekrævende, og 
derfor leder vi med lys og lygte efter 

kampagner ved de to foregående valg 
i 2009 og 2013. Vi gør det igen, lovede 
hun, og de fremmødte politikere tog 
godt imod invitationen til at være med. 
Workshoppen blev fulgt op af et poli-
tikerpanel med medlemmer af Guld-
borgsund byråd incl. borgmester John 
Brædder (Guldborgsundlisten). Der var 
bred enighed om, at man gerne ser flere 
kvindelige byrådsmedlemmer, men kon-
krete initiativer skortede det på. Kvinde-
andelen i kommunen er 34 %, hvilket er 
over landsgennemsnittet, men jo ikke i 
nærheden af lige repræsentation. 
Kvindfolkemødet var også koncerter, for-
fattersamtaler, filtfisseværksted, stand-
up og udendørsaktiviteter. Og afslutnin-
gen var et grundlovsmøde med taler af 
Karen Ellemann, Johanne Schmidt-Niel-
sen, Dennis Kristensen og Mette Frede-
riksen i de smukke, grønne omgivelser.  

studerende, der har lyst til et praktik-
ophold i Kvinderådet til efteråret. Der 
er gode muligheder for at arbejde med 
kommunikation, organisation, statistik 
og ligestilling. 
Interesseret – eller kender du nogen? 
Kontakt Majken Lundberg i Kvinderådets 
sekretariat 33 12 80 87 eller majken.lund-
berg@kvinderaad.dk
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Som skorstensfejer er det i dag ikke nok 
at være en dygtig fagmand/håndværker. 
Man skal også kunne ”sælge” sine ydel-
ser/produkter, hvis man vil overleve og 
have succes. Dette emne havde vi oppe 
at vende i klubben på Fyn.
Selv om vi og vore medarbejdere er 
dygtige håndværkere, der udfører et 
godt stykke arbejde af høj kvalitet, skal 
der mere til for at fastholde og udvikle 
vores forretning. Det har vi indset på Fyn.
Vi har også fundet ud af, at vi går glip 
af det ekstra salg, vi kan få, hvis vi blot 
indarbejdede nogle rutiner og lærer, 
hvordan vi kan have ekstra fokus på 
kundetilfredshed og et øje på mulighe-
derne for mersalg, som kan skabe øget 
omsætning.

Det lette mersalg
Mersalg er uden sammenligning den 
nemmeste vej til mere omsætning. Vi 
er allerede ”inviteret” indenfor, hvor vi 
kan dele ud af vor viden og faglighed 
og komme med et godt tilbud, hvis der 
er andet arbejde, vi kan udføre, mens vi 
alligevel er på stedet. Men det er vigtigt, 
at det gøres på en faglig og sober måde.
Vi kan eksempelvis spørge, om vi skal 
lave tjek af pakninger i ildstedet eller an-

Vores nye hjemmeside 
er blevet en realitet
Efter længere tids planlægning og ar-
bejde, er hjemmesiden nu blevet opda-
teret og moderniseret. Den har fået et 
tidssvarende look og kan nu anvendes 
fra både tablet og mobil telefon, har 
fået link til Facebook og LinkedIn og 
er blevet en sikker hjemmeside. Selve 
indholdet er der ikke sket de store æn-
dringer i. Dog er der sket en forenkling 
for ikke medlemmer, som vil høre mere 
om vores gode forening og evt. indmel-
delse. Vores fremtidige omkostninger til 
vedligeholdelse af hjemmesiden vil blive 
væsentlig mindre.
PRØV den nye hjemmeside med samme 
adresse som tidligere:
www.virksommekvinder.dk

Skorstensfejere skal lære mersalg
Af skorstensfejermester Martin Holm Andersen, Odense

Ny hjemmeside
– så skete det endelig

det, som vi mener kan gavne kunden. Vi 
må ikke være bange for at komme med 
et tilbud på arbejdet. Det er vores mål-
sætning og vision at arbejde og udvikle 
os i den retning.

Erfaren kursusholder
Derfor havde vi allieret os med Henrik 
Vistisen, Scandinavian Business Partners, 
der har arbejdet som selvstændig råd-
giver i mere end 25 år med handels- og 
håndværksvirksomheder omkring salg 
og markedsføring - en erfaren kursus-
holder, der kunne inspirere os skorstens-
fejere til at sætte turbo på indsatsen 
omkring mersalg.
Kurset var opbygget med undervisning 
ved instruktøren samt gruppearbejde 
og selvstændige opgaver. Vi fik tips til 
nogle af de rutiner, vi bør indarbejde i 
vores dagligdag for at få ekstra opgaver 
i ordrebogen.
God kundeservice handler ikke kun om 
salg, men lige så meget om fremtoning, 
at man lytter til, hvad kunden har brug 
for og lyst til at købe ekstra.

Ambassadør
Det er en udfordring for de fleste skor-
stensfejere at skulle have ekstra fokus 

En stor opfordring; del nyheden med 
jeres venner på Facebook og LinkedIn.
Vi har ALLE en positiv opgave om at 
få nye medlemmer til vores fantastiske 
forening, hvor vi møder kvinder fra alle 
erhverv, har mulighed for indflydelse på 
lovgivning af erhvervsmæssig betyd-
ning, mulighed for videreuddannelse 
via kursus og foredrag. Vi har et stærkt 
netværk, socialt og fagligt, modtager 
nyhedsbreve og bestemmer selv hvilke

på salg, men når vi nu er der, kan vi lige 
så godt tage det ekstra med, der måtte 
være. Det svarer til, når vi køber maling 
i byggemarkedet, og sælgeren spørger, 
om vi skal have pensler med. Eller tjene-
ren, der efter middagen spørger, om vi 
ønsker kaffe. Vi oplever dem som gode 
ambassadører, der yder en god service.
Erfaringen fra kurset viser, at vi kommer 
tættere på kunden - at vi får konkrete 
opgaver, og at vi rent faktisk kan bruge 
de værktøjer, vi har lært, og at det øger 
omsætningen.
Vi skal vænne os til at tænke anderledes, 
og det er svært. Men hvis vi hele tiden 
italesætter det at være en god ambas-
sadør, at yde en god kundeservice og 
skaffe mersalg, vil det blive en naturlig 
del af vor hverdag.

Det betaler sig
Gevinsten på den lange bane vil være, at 
vi udvikler faget og virksomhederne, og 
samtidig kan der tilmed blive plads til at 
tage lærlinge ind.

Tak til  Skorstensfejerlauget for at måtte 
bringe ovenstående artikel.

arrangementer vi vil deltage i. Der er 
ingen mødepligt. Vi kan deltage både 
lokalt og på landsplan.
Det er et fantastisk forum af kvinder, hvor 
vi er selvstændige, medarbejdende eller 
har relation til at drive virksomhed.
Med håbet om fremgang for vores for-
ening.
Birthe Marie Jensen, Region Sønderjylland.

Medlem af landsledelsen
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Beskæftigelsesminister Troels Lund Poul-
sen har svaret på Fællesudvalgets brev 
vedr. barselsudligningsordninger, at re-
geringen ikke påtænker at genindføre 
den ønskede udligningsordning.

Større fleksibilitet
Dog er der det positive, at fleksibiliteten 
under barslen bliver øget, da man pr. 
1.7.2017 får mulighed for at genoptage 
arbejdet i op til 25% af den normale 

arbejdstid og modtage barselsdagpen-
ge svarende til 75% af satsen ved fuldt 
fravær, som en valgmulighed til den 
nuværende barselsordning på halv- el-
ler fuldtid.

Arbejdsløshedsdagpenge 
En arbejdsgruppe arbejder på forenk-
lede regler for arbejdsløshedsdagpen-
ge. Det forventes, at man fremover skal 
opfylde et optjeningskrav. Det skal væ-

re muligt at tælle både indkomst fra 
selvstændig virksomhed og indkomst 
fra lønmodtagerjob med. Det vil være 
glædeligt, da en del kom i klemme, da 
”kombi”-forsikringen bortfaldt for nogle 
år siden.
Fra Skatteminister Karsten Lauritzen er 
der endnu ikke kommet svar på Fælles-
udvalgets brev vedr. fradragsreglerne for 
sygedagpenge m.m.

Selvstændige / Medarbejdende og Barsel!

 
Ann Harkjær Frederiksen  ahf@sfm.dk 
 
 
 
 
 
Kære Ann Harkjær Frederiksen   
Mange tak for din indsats som medlem af Virksomhedsrådet for IT-
sikkerhed. Jeg har med stor interesse modtaget jeres anbefalinger til, 
hvordan vi kan løfte IT-sikkerhed og ansvarlige datahåndtering i dansk 
erhvervsliv og dermed understøtte, at dansk erhvervsliv også fremad-
rettet anerkendes som en troværdig og attraktiv samarbejdspartner. 
 
Jeg havde i forbindelse med offentliggørelsen af anbefalingerne lejlig-
hed til at mødes med formanden for Virksomhedsrådet Per Palmkvist 
Knudsen. Han gav mig et godt indblik i jeres drøftelser og baggrunden 
for rådets anbefalinger.   
Jeg er meget optaget af, at dansk erhvervsliv udnytter mulighederne i 
ny teknologi og digitalisering. Det kræver, at der er tillid til de digitale 
systemer, og til at kritiske data håndteres ansvarligt. IT-sikkerhed og 
ansvarlig datahåndtering vil derfor være centrale emner i regeringens 
arbejde med at fremme digital vækst.  
IT-sikkerhed og ansvarlig datahåndtering er relativt nye dagsordner. 
Men det er samtidig en dagsorden, som ikke ser ud til at blive mindre 
relevant i fremtiden - tværtimod. Jeres anbefalinger har vist, at også på 
dette område er dialogen med erhvervslivet helt afgørende, når vi skal 
skabe rammer, der styrker vækst og innovation. Drøftelserne i Virk-
somhedsrådet for IT-sikkerhed har herudover vist, at temaerne på den-
ne dagsorden spænder vidt. Jeg vil derfor invitere repræsentanter fra 
erhvervslivet til at fortsætte den dialog omkring IT-sikkerhed og an-
svarlig håndtering, som I har taget hul på i jeres drøftelser. Jeres anbe-
falinger vil tjene som udgangspunkt for drøftelserne i et nyt virksom-
hedsforum for IT-sikkerhed i en version 2.0.   
Afslutningsvist vil jeg gerne understrege, at jeg er imponeret og tak-
nemlig for det store arbejde du og resten af rådets medlemmer har lagt 
i jeres anbefalinger om IT-sikkerhed og ansvarlig datahåndtering.  
Anbefalinger indgår i regeringens arbejde med en strategi for Dan-
marks digitale vækst, som ventes lanceret i løbet af efteråret 2017.  
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Kære Anette Laursen   
Først og fremmest tak for jeres lykønskninger og gode ønsker til min barselsorlov. 
 
Barselsudligningsordningen for selvstændige erhvervsdrivende, som I kommenterer 
på, er beskæftigelsesministerens område. Jeg forstår, at I tidligere har modtaget svar 

på en henvendelse om samme emne fra ham, hvor det fremgår, at regeringen ikke 
har planer om at etablere en ny barselsudligningsordning for selvstændige.  
 
Det er dog vigtig for mig at nævne, at regeringen har fokus på barselsmulighederne 
for selvstændige og ønsker at forbedre vilkårene for selvstændige, der holder 
barselsorlov. Derfor glæder det mig også, at der i forbindelse med 
finanslovsforhandlingerne for 2017 blev opnået enighed om at gøre det muligt for 
selvstændige at tilrettelægge deres barsel mere fleksibelt. 
 
De nye regler træder i kraft den 1. juli 2017, og det er forventningen, at den øgede 
fleksibilitet vil give de selvstændige bedre mulighed for at være på barsel. 
 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at kvittere for det store arbejde, I gør. Det har jeg 

stor respekt for, og jeg håber, I vil fortsætte jeres gode og vigtige arbejde til gavn for 

selvstændige erhvervsdrivende.   
 
 

Med venlig hilsen  
   
 
 

Ellen Trane Nørby 

 
Sundhedsministeren 

Landsformand for Virksomme Kvinder, Anette Laursen anette@virksommekvinder.dk  
 

Vibeke Broman
Lovgivningsudvalget
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Vi var 43 Virksomme kvinder som stod 
klar parat til at modtage lære og opleve 
dagen i Middelfart. Vi havde alle store 
forventninger til begge oplægsholde-
re, men dog havde vi nok den største 
forventning til tv stjernen Thomas Evers 
Poulsen.  Han gav et fantastisk oplæg/
foredrag, hvor vi alle i den grad kom til 
at føle os som stjerner. Uanset hvem og 
hvordan man er, er Thomas Evers Poul-
sen holdning, at alle kan nå langt. Der var 
sat 1½ time af, men han havde bestemt 
ikke travlt.

Landskursus 2017
Tak til alle jer skønne kvinder, der var med til at gøre mit første forsøg, 
på at lave et kursus til jer.
Jeg takker jer hver og en. I var med hele dagen, til at gøre den interessant 
samt spændende. Uden jer var dagen godt nok blevet meget kedeligt.

Alle havde mulighed for at stille spørgs-
mål, og ingen spørgsmål blev ikke be-
svaret uanset af personlig grad det var. 
Der blev taget billeder og lært hvordan 
vi skal stå på foto, så vi ikke ser tykke/
tynde ud eller har for store fødder. Alle 
de fif blev modtaget med stor interesse 
samt med godt humør.        

Fredag den 30. april 2017. Var alle Virk-
somme Kvinder indbudt til kursus i Mid-
delfart.
Tema var: ”Thomas siger jeg kan få kvin-
der til alt”. Med det tema tog han ud-
gangs punkt i sin danse verden, den 
verden hvor vi har kunne følge ham år 
efter år som danser i Vild med dans. 

Det tema han også bragte til os var:
– At sætte sig mål
– At bryde vanen
– At tro på sig selv
– At følge sine drømme.

Hvordan kan vi bruge det i sin travle 
hverdag. For eksempel som han med 
mange forskellige samarbejdspartnere, 
med mange forskellige kollegaer samt 
medarbejdere.
Thomas Evers Poulsen gav os et meget 
levende og meget autentisk foredrag, 
hvor vi alle fik et stort indblik i den travle 
hverdag som han befinder sig i.

Eftermiddagen bød på 
undervisning af Mia Søiberg
Mia Søiberg er medejer af Go´Proces 
systemisk chefkonsulent, med særlig 
interesse for læring, forandring og sy-
stemisk praksis.

Vi fik små arbejdsopgaver i forskellige 
grupper, efter at Mia Søiberg havde givet 
et oplæg, hvor vi kunne stille spørgsmål, 
og komme med små dissektions oplæg. 
Der blev lagt op til læring med hjerne, 
hjerte og humor.  
Hele dagen var fantastisk, med 2 meget 
forskellige oplægs/foredrags holdere, 
men tænk at 43 kvinder i den grad blev 
tryllebundet for en dag.
Vi ses til næste år, med et ny kursus. Fre-
dag den 13. april 2018. Alle er velkom-
men. Program og indhold kommer ud 
først på året.
Indholdet er endnu ikke helt på plads, 
men jeg har jo læst alle jeres små sedler, 
og fundet mange interessante emner. 
Evalueringen har været et godt pejle-
mærke for mig.

Doris Krarup Mogensen, 
kursusleder
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Personligt ejede virksomheder og små  
virksomheder med begrænset ansvar  
behøver ikke at udarbejde årsrapport efter  
årsregnskabsloven, hvis den ikke skal  
offentliggøres. Hvis de alligevel gør det, 
skal den overholde visse krav:

Regnskabsklasse A omfatter i første ræk-
ke de selvstændige – altså personligt 
erhvervsdrivende – og dernæst meget 
små virksomheder med et begrænset 
ansvar. Et interessentskab, hvor mindst 
én af deltagerne er en fysisk person, er 
omfattet af klasse A. Det samme er en 
andelsboligforening samt foreninger, der 
driver erhvervsvirksomhed.

Hovedreglen er, at virksomheder i regn-
skabsklasse A ikke behøver at udarbejde 
årsrapport efter loven, hvis denne ikke 
skal offentliggøres. At fremlægge sit 
regnskab for et pengeinstitut, for kre-
ditorer eller for andre interessenter, er 
imidlertid udtryk for offentliggørelse, 
hvorfor rigtig mange (selvstændige) af-
lægger regnskab efter klasse A.

De virksomheder, der aflægger regnskab 
efter klasse A, skal følge visse grundlæg-
gende bestemmelser i årsregnskabs-
loven, men er ikke forpligtet til at lade 
deres regnskaber revidere, ligesom disse 

heller ikke skal indberettes til Erhvervs-
styrelsen.

Specifikke krav
Der gælder en række krav til regnska-
bet for virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse A:
• Regnskabet skal give et retvisende  
 billede af virksomhedens aktiver og 
 passiver, finansielle stilling og resultat.
• Virksomhedens aktiver og forpligtel- 
 ser samt indtægter og omkostninger 
 skal indregnes og måles systematisk  
 og konsekvent.
• Regnskabet skal aflægges under iagt- 
 tagelse af de grundlæggende reg- 
 ler om klarhed, substans, væsentlig- 
 hed, going concern, neutralitet, 
 periodisering, konsistens, bruttoværdi  
 samt formel og reel kontinuitet.
• Da periodiseringsprincippet skal føl- 
 ges, er det ikke muligt at lave et  
 regnskab ud fra et rent kasseprincip.

Afskrivning på bygninger
Det grundlæggende princip om at præ-
sentere forbruget af kostprisen og de 
værditab, der måtte være, betyder, at der 
som hovedregel vil skulle afskrives på 
bygninger. Der kan dog være undtagel-
ser. Ifølge en vejledning fra Erhvervssty-
relsen skal der således ikke afskrives på 

Regnskabskrav til virksomheder 
i regnskabsklasse A

bygninger ejet af andelsboligforeninger, 
ligesom der også kan være andre situa-
tioner, hvor det ikke giver mening med 
afskrivning på en bygning.
 
Ejendomme til dagsværdi
Ved indregning og måling af ejendom-
me er det muligt at anvende dagsvær-
dier i stedet for kostværdier. Anvendes 
dagsværdier, kan det både være efter 
reglerne for investeringsejendomme og 
efter reglerne om opskrivning til dags-
værdi over egenkapitalen. I sidstnævnte 
tilfælde er der ikke krav om, at opskriv-
ningen skal bindes på en særlig opskriv-
ningsreserve, når det er klasse A.
Erhvervsstyrelsen har ved flere lejlig-
heder fastslået, at den offentlige ejen-
domsvurdering ikke kan anvendes som 
udtryk for dagsværdien.

Udskudt skat i personlige 
virksomheder
Erhvervsstyrelsen har tidligere krævet, 
at der skulle afsættes udskudt skat for 
virksomheder i regnskabsklasse A. Dette 
krav har de imidlertid for nylig frafaldet. 
I vore øjne en rigtig beslutning, idet 
afsætning af udskudt skat ikke giver 
mening, med mindre virksomheden er 
selvstændig skattepligtig.

Kilde: BDO Danmark

EW SilverOutdoor  
Kvalitets  jagt-  og  fritidstøj  
til  konkurrencedygtige  priser	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
	  

Hostrupvej  27.  6710  Esbjerg  V.  Tlf.:  2344  4303  
www.ewsilveroutdoor.dk	  

Ditte Moesgaard Jørgensen
Manager, cand. merc. aud.

VIRKSOMME kvinder 
kæmper for sund vækst og succes 

for små- og mellemstore 
virksomheder
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VIRKSOMME kvinder - Netværk i DK
Dette er vores Hovedside / Profilside med landsdækkende 
myndigheds- og Landsledelsesnyheder samt landsdæk-
kende begivenheder.

Booster informationen, dvs. betaler et beløb for at annon-
cere hvert opslag i en periode til en bestemt målgruppe.
I forsommeren er VK hoved-profilsiden og begivenheden 
om foreningens deltagelse på Folkemødet samt nogle 
opslag om pension og barsel blevet Boostet i samarbejde 
med PFS.

Hvad kan facebook gøre for vores forening?
Facebook er et VÆRKTØJ, der kan bruges positivt til at få 
opmærksomhed til en virksomhed/ forening/ netværk el-
ler en sag ved at opslag og begivenheder ses og deles af
Profilsidens følgere (VK-medlemmer og andre interesse-
rede).
Denne PR er ganske gratis – og kan udvides ved at man 

Boostningerne har vi målrettet. De er bestilt til at blive vist 
til nogle udvalgte målgrupper, bla. kvinder, alder, brancher 
og interesser.

Det har betydet at vores informationer er blevet vist flere 
gange og til flere personer i målgrupperne – nogle har 
derudover klikket videre til vores hjemmeside.
Vi håber, at denne form for reklame vil medvirke til øget 
synlighed og få flere medlemmer.
Der vil også i efteråret komme artikler, der bliver boostet.

VIRKSOMME kvinder - Netværk Gruppe
Dette er vores åbne medlemsside for afdelingerne om lo-
kale nyheder og lokale begivenheder.

VIRKSOMME kvinder på facebook
VIRKSOMME kvinder har igennem flere år haft 2 profiler på facebook.

En kort forklaring på profilerne:

VIRKSOMME hilsner fra fb-profil-administrator 
(pt) Susan Baerens, Kbh.
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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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SKAT har noget senere end normalt of-
fentliggjort rapporten om deres primære 
kontrolaktiviteter i 2017. Hele 99 aktivite-
ter – fordelt på 5 hovedområder – er be-
skrevet i rapporten: Kontrolaktiviter 2017 

De fem hovedområder er:
1. Organiseret svig, fx med negativ 
 moms og momskarruseller.
2. Globalisering, herunder virksom- 
 heder med internethandel og perso- 
 ner med aktiviteter i udlandet.
3. De største virksomheder, herunder 
 virksomheder omfattet af særlovgiv- 
 ning som fx tonnagebeskatning,  
 finansielle virksomheder og kulbrinte- 
 beskattede virksomheder.
4. Moms, herunder særlige analyser for  
 at afdække skattegabet på moms- 
 området og effekten af kontrolarbej- 
 det på dette område.
5. Tredjepartsdata – altså indberetning  
 af oplysninger fra fx arbejdsgivere og 
 pengeinstitutter. Indsatsen fokuseres  
 på de virksomheder, der har flest 
 transaktioner med væsentlige beløb.

Blandt de mange enkeltprojekter kan 
nævnes:

Microvirksomheder
I forhold til disse vil SKAT blandt andet 
fokusere på følgende:
• Virksomheder med gentagne skat- 
 temæssige underskud undersøges for 
 en vurdering af, hvorvidt de rent  
 faktisk drives erhvervsmæssigt forsvar- 
 ligt, idet underskud af hobbyvirksom- 
 hed ikke kan fradrages.
• Virksomheder med deleøkonomiske  
 aktiviteter indenfor transport, udlej- 
 ning af ejendom samt salg af tjeneste- 
 ydelser undersøges for at belyse skat- 
 tegabet på dette område.

Mindre virksomheder
Blandt de udvalgte aktiviteter kan næv-
nes:
• Kontrol af de erhvervsdrivendes an- 
 vendelse af virksomhedsskatteordnin- 
 gen med henblik på at afdække  
 bevidste og ubevidste fejl.
• Overvågning af anpartsvirksomheder  
 – 10-mandsprojekter mv. Indsatsen  
 rettes både mod administratorer og 
 mod investorer.
• Boligjobordningen. Der foretages  
 både stikprøvekontrol af borgernes  
 håndværkerfradrag og af virksomhe- 

Det vil SKAT kigge på i år

Allan Christoffersen
Director, Skat

 dernes indtægtsførsel af de indberet- 
 tede betalinger.

Mellemstore og store virksomheder
Inden for dette segment vil SKAT blandt 
andet kontrollere følgende:
• Hovedaktionærernes regelefterlevelse  
 i forhold til beskatning af frie goder  
 som fx fri bil, bolig og sommerhus 
 samt ulovlige aktionærlån.
• Virksomheder, hvis regnskaber rum- 
 mer revisorforbehold eller suppleren- 
 de oplysninger fra samme om over- 
 holdelse af skatte- og afgiftslovgivnin- 
 gen.
• Professionelle idrætsklubber kan fort- 
 sat forvente kontrolbesøg til sikring  
 af, at deres udbetaling af skattefrie  
 kørepenge og rejsegodtgørelse mv.  
 er i overensstemmelse med reglerne 
 på området.
• Koncerner, hvor der er gennemført 
 (skattefri) omstrukturering i form af  
 (skattefri) aktieombytning, fusion,  
 spaltning eller tilførsel af aktiver.

Kilde: BDO Danmark
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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
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 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

 

 

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 Chri-
stensen. Han peger dog på, at max-
grænsen gælder på antal af statistikker, 
ikke indberetninger. Man kan derfor 
fortsat risikere at blive udtrukket til en 
statistik, som kræver fx seks indberet-
ninger 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

116660_Virksommekvinder 1-2017.indd   5 27/02/2017   07.55
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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

Som altid startede vi med en sang.

Valg af dirigent
Ane Buch blev enstemmig valgt.
Ane startede med at konstatere at gene-
ralforsamlingen var lovlig indkaldt samt
beslutningsdygtig.

Formandens beretning
Denne er tidligere udsendt pr. mail.

Der vil blive studietur efteråret 2018
Landskursus vil blive 13. april 2018

Birgitte Viereck
Takkede Anette for en god beretning, 
og opfordrede til, at et evt. bestyrelses-
seminar ikke kun bliver for eksisteren-
de bestyrelser, men evt. interesserede  
tages med.

Vibeke Broman
Opfordrede til at beretningen udsendes 
– dette er gjort, men først efter general-
forsamlingen, for at deltagere ikke skal 
se i papirer under selve generalforsam-
lingen.

Lene Nielsen
Takkede også for beretningen, og syn-
tes det var godt med et årshjul, så alle 
kan se, hvad der foregår og på hvilke 
tidspunkter.

Susan Baerens
Årshjulet kommer på hjemmesiden.

Ann Frederiksen
Takkede Anette og glædede sig over, 
at Anette var kommet godt i gang som 
Landsformand.

Landsgeneralforsamling den 18. maj 2017 
på Hotel Fredericia
Antal deltagere: 56 medlemmer, 43 aktive – 13 passive

Roste Anette for det flotte indlæg på 
talerstolen, ved HVR repræsentskabs-
møde, Anette var i øvrigt den eneste på 
talerstolen.

Ann er nysgerrig med hensyn til ”de go-
de historier” og opfordre til at de lægges 
på hjemmesiden.

Ann fortalte om sit arbejde i IT sikker-
heds forum.
Ann er stadig i Virksomhedsforum for 
enklere regler, deres mål var at 80% ville 
blive gennemført, det viser sig at 85% af 
forslagene er gennemført, så det er ok!

Der vil komme forslag om at der kun 
kommer nye regler 2 gange årligt, med 
mindre det er yderst vigtigt, dette for 
at firmaer ikke bliver pålagt nye regler 
hele tiden.

Ann sluttede af med et citat fra Niels  
Techen (HVR) ”Når vi står sammen – er 
vi ikke til at komme udenom”.

Elsebeth Dige
Takkede Anette og roste hende for man-
ge gode tiltag.

Toni Clausen
Spurgte med hensyn til PFS der fik ud-
leveret vores mail, i forbindelsen med 
vores/deres kampagne.
Anette svarede på dette, at det ikke 
var reklame eller salgs øjemed, men 
en information som PFS ville give 
med hensyn til den rigtige pensions-
ordning for den enkelte.

Formandens beretning blev god-
kendt med bravur!

Idet tiden løb, blev det vedtaget at 
vente med regnskab til efter fro-
kost.

Valg af næstformand
Dorthe Hansen, Sjælland – blev 
genvalgt.

Valg af kasserer
Vika Bæch-Laursen, Sjælland – 
blev genvalgt.

Valg af intern revisor
Birgit Lorentzen, Sønderjylland 
– blev genvalgt.

Fastlæggelse af næste års 
generalforsamling
Datoen er 24. maj 2018, hvor henne gives 
besked om senere. Men det bliver ikke 
Nyborg, de har fældet vores træ som 
blev plantet i forbindelse med vores 25 
års jubilæum og skiltet med navn og 
årstal er væk.

Aflæggelse af regnskab
Vika Bæch-Laursen (kasserer) fremlagde 
regnskabet.

Regnskabet var udsendt.

Bogtrykker er honorar til redaktør (tidli-
gere) Hanne Lund 2 blade samt Elisabeth 
Weber 1 blad.

Formandens løn udbetales 2 gange årligt 
og udbetales som honorar. 

Formandens løn er 43.367,- kr. og kas-
serer 16.063,- kr. disse dyrtidsreguleres.

Regnskabet blev godkendt.

Budgettet var godkendt af hovedbesty-
relsen på sidst HB møde og var ikke med, 
men eftersendes.

Overskud på landskursus, vil blive brugt 
til ”gode” foredragsholdere som bekendt 
er temmelig dyre.
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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
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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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Pengene på Landskursus konto, bruges 
evt. til landsseminar.
Vedrørende Folkemødet på Bornholm 
er der ikke et buget, men PFS har givet 
15.000,- kr. til medlemshvervning. Der-
udover var der bred enighed om, at det 
var OK at bruge de nødvendige penge 
til dækning af omkostningerne.

Kontingent fordeling
Kontingent fordeling mellem landsfor-
eningen og lokalafdelingerne vedtages 
uændret.

Behandling af indkomne forslag
Forslag – vedhæftet.
Forslag fra Landsledelsen: Kontingent-
opkrævning for passive medlemmer. 
Ordlyden ændres. Dette blev enstem-
migt vedtaget.

Forslag fra Østjylland:
Der var en del diskussion om dette.

Lis Jensen:
Er det juridisk ok?
Ane Buch havde undersøgt det hjemme-
fra, og hvis det bliver vedtaget er det ok.

Elisabeth Dige:
Mente ikke det var ok, at udelukke med-
lemmerne.

Lone Laursen:
Det må være formandens opgave, at  
sørge for kontingentet bliver betalt.

Bente Svendsen:
Idet det var København der var grund-
læg for denne debat, fortalte Bente, at 
grunden til den ikke betalte kontingent 
opkrævning var at lokal- og landskas-
seren var uenig om et temmelig stort 
beløb, Bente nævnte at hun ikke har 
ville ”blande” sig i denne diskussion, da 
det måtte være kassernes opgave, at få 

tingene bragt i orden, Bente er nu eks-
tra opmærksom på, om tingene bliver 
betalt til tiden.

Debatten fortsatte lidt, men man blev 
enige om, at dette var 1. gang i 50 år, og 
alle nu var opmærksom på problemet.

Østjylland fastholdt sit ændringsforslag 
og der blev afholdt afstemning. 10 for 
ændring – 33 imod – ingen neutrale. 
Ændring nedstemt.

Eventuelt
Anette takkede Dorthe Mehlbye for den 
tid, hun har udsendt nyhedsbreve, men 
p.g.a. travlhed, måtte Dorthe stoppe. 
Dorthe modtag blomster samt gavekort.

Birgitte Viereck meldte sig under banen, 
og vil gerne fortsætte med at udsende 
nyhedsbreve, dette blev budt velkom-
men med klap!

Anette havde udlovet et par gode flasker 

vin til lodtrækning af ”gode historier”. 
Ane Buch stod for lodtrækningen som 
blev:
Nr. 3 – Karen Marie Karlsen, Esbjerg
Nr. 12 – Laila Haarh Hansen, Esbjerg
Nr. 7 – Lene Hansen, Sønderjylland
Tak for historierne.

Dorthe Hansen fortalte lidt om Lands-
konferencen i Sjællands afdeling d. 3. – 4. 
november 2017 i Næstved. Vi skal f.eks 
besøg Káhler og få lidt ”Takt og Tone”. 
Dem der vil komme torsdag, skal selv be-
stille ekstra overnatning. Der vil snarest 
komme nærmere invitation.

Birthe Marie Jensen:
Fortalte at en ny hjemmeside er under-
vejs.

Christiansborgmøde er flyttet til d. 22. 
februar 2018 p.g.a. kommunevalg.

Tak for en dejlig generalforsamling !!!

Referent Bente Svendsen
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LOKALSTOF

 Nyt fra København og omegn:

M/S Museet for Søfart i februar
Søndagsturen 2017 gik i år til Helsingør.

På en kølig og regnfuld søndag mødtes de 14 deltagere på M/S 
Museet for Søfart og da vintertøjet var afleveret i garderoberne 
var vi klar til vores omvisning.
Det var den planlagte guide dog ikke, så museumsinspektør 
Morten Tinning trådte til. Det kunne vi kun være glade for, 
idet han gav os en blandet tur med fortællinger om både det 
planlagte ” I sømandens fodspor” samt den nye udstilling  ”sex 
& the sea”.
Museet er indrettet så spændende og de udstillede genstan-
de, montrer og plancher er så indbydende - langt fra fortidens 
støvede og triste museer – her er også lyde og dufte, så man 
runder med stor spænding og nysgerrighed det næste hjørne.
Museumsinspektør Morten Tinning var en god fortæller og 
hans viden om selve museet kom os til gode – alene bygningen 
er turen værd.
Flere havde været der tidligere, men vi fik trods det en belæ-
rende og spændende tur.
Morten Tinning gav os også langt mere tid end vi havde plan-
lagt og museet gav oven i købet kaffe og te, som ”plaster på 
såret” over guideændringen, helt unødigt for vi var meget 
tilfredse og da tidsplanen var røget havde vi ikke rigtigt tid 
til at nyde drikkevarerne. Vi skulle jo videre til frokosten på 
Kronborg Havbad.
Herefter sluttede arrangementet og jeg tror at alle tog hjem 
med glæde i sindet efter noget gode timer sammen med an-
dre Virksomme kvinder og deres ledsagere samt hovedet fyldt 
med nye indtryk og ny viden.

Lotte Warner

Fyraftensmøde i marts
Fyraftensmøde er især for er-
hvervsaktive og denne aften 
kom Ulla Jaruld Kjærgaard, jurist 
i ældrerådet og fortalte om den 
nye registerlovgivning fra EU 
et emme som optager os alle, 
da ”Den nye persondataforord-
ning” træder i kraft den 25. maj 
2018 i Danmark

Susan Meincke

Slægtsforskning i marts
Vi holdt medlemsaften på vores stamsted Kareten, hvor vores 
egen medlem Karen Ørndrup fortalte om sin store passion 
slægtsforskning, Karen fortalte, hvordan hun selv var kommet 
i gang og om sin familie, vi fik input og erfaring til hvordan vi 
andre selv kunne komme i gang. En dejlig og hyggelig aften 
hvor vi lærte et at vores medlemmer at kende fra en ny side

Susan Meincke

Lokalgeneralforsamling i april
København og Omegn hold traditionen tro generalforsamling 
på Kareten, hvor der blev serveret en 3 retters menu samt kaffe 
og kage. Efter endt generalforsamling blev Ide-Kataloget med 
ideer til næste sæson gennemgået, så bestyrelsen fik lidt at 
arbejde med.

Susan Meincke 
  
Sommertur på Frederiksberg juni
Tirsdag den 13. juni gik den årlige sommertur til Landbohøj-
skolens store område på Frederiksberg. 

Knap 20 kvinder mødtes om eftermiddagen i dejligt solskin-
svejr med dagens guide, den pensionerede havemester og 
seniorgartner Kim Greiner. 
Kim Greiner fortalte om nogle af de mange planter, som de 
studerende skal kunne genkende, haveskulpturer og desuden 
fik vi fortalt om de gamle og nye bygninger.
Rundvisningen sluttede ved Villa Rolighed, der blev bygget i 
1859 langt udenfor byen og var den første bygning på det, der 
senere blev Landbohøjskolens areal. Bygningerne er fredet i 
klasse A. Landbohøjskolen har ikke brug for villaen og de gule 
længer mere, så ejendommen skal sælges, salgsprisen er 23 
millioner.
Beliggenheden midt i en storby, med haven rundt om og in-
gen trafikstøj burde være attraktivt – vi kunne godt forestille 
os at villaen kunne indrettes til restaurant med hotelværelser i 
længerne. Det var måske noget for en VIRKSOM kvinde? 
Efter omvisningen skulle vi på en lille gåtur, for at komme til 
Restaurant Overfor (Forum).Der kunne vi tage plads og fort-
sætte vores hyggesnak, også mens vi spiste den gode mad.
Det var en fin udflugt og vi brød op inden det blev mørkt, mens 
vi ønskede hinanden en god sommer. 

Susan Baerens
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LOKALSTOF Lokal generalforsamling d. 5. april
Årets generalforsamling blev holdt hos et af vores medlemmer 
Kirstine, Færgegrillen i Hanstholm.
Vi var 16 deltagere – og hyggede os med lækkert mad, inden 
vi gik i gang med selve generalforsamlingen.
Lisette H. Pedersen fremlagde årsberetningen og Hanne Lind-
hardt fremlagde regnskab.
Efterfølgende blev Lisette genvalgt som formand – Lisette 
ønsker dog at blive afløst om 2 år.
Bestyrelsesmedlem igennem 22 år…Irene Oddershede var på 
valg og modtog ikke genvalg. Irene har ydet en stor indsats i 
vores forening igennem alle årene – og vi skylder Irene en stor 
tak for arbejdet.
Det lykkedes ikke at finde et nyt bestyrelsesmedlem – og vores 
suppleant Annegrethe ”rykkede op” som bestyrelsesmedlem. 
Bestyrelsen fik herefter mandat til at finde en ny suppleant.
Revisor Thilde Mikkelsen blev genvalgt. Derefter var der dejligt 
mange forslag til kommende arrangementer. Alt i alt en dejlig 
og hyggelig aften.

Efterfølgende ser bestyrelse i Nordvestjylland således ud:
Formand, Lisette H. Pedersen
Kasserer, Hanne Lindhardt
Sekretær, Åse Søgaard
Medlem, Mona H. Petersen
Medlem, Annegrethe Spanggaard
Revisorer, Thilde Mikkelsen og Annegrethe Spanggaard

Lisette H. Pedersen

 Nyt fra Sjælland:

Formandsberetning ved lokal generalforsamling, 
afholdt den 14. marts 2017 på Bromølle Kro
Jeg startede med at byde alle velkommen, og fortalte dernæst 
om hvor glad jeg var for at være formand for den nye afdeling.
Jeg syntes vi har et godt samarbejde både i bestyrelsen og 
fælles.
Jeg takkede for de gode arrangementer vi har haft både til 
jule/sommerudvalget.
Så vil jeg fortælle lidt om vores møder vi har afholdt:
Maj måned 2016 var vi på besøg på en bison farm, kæmpe 
store dyr, og små kalve, derefter spiste vi hjemmelavede bison 
burgere.
Juni måned havde sommerudvalget lavet en tur til Næstved 
hvor vi var på besøg hos Laurits.com, hvor der var nogen som 
fik vurderet nogle af deres ting. Derefter var der lækker frokost 
på hotel Kirstine i indre by.
Vi startede op igen efter sommer ferien i september hvor vi 
var på besøg hos Vejs havecenter ved Kalundborg, dejlig ind 
spirende aften.
Oktober mødet var vi på besøg hos Menu i Kalundborg, der fik 
vi rundvisning i slagter og bager afdelingerne, på vejen hjem 
fik vi gratis brød og en blomst.
November mødet var lavet som en julefrokost og det forgik 
på Krebsehuset i Sorø, med rigtig hjemmelavet buffet og raf-
lepakker. DEJLIG AFTEN.
Januar mødet vores årlige fødselsdag hvor vi startede med en 
rundvisning på Sorø kunstmuseum, og derefter gik vi på CAFE 
TRE KONGER, og spiste lækker mad.
Februar mødet der var vi på Næstved bryghus, hvor vi fik for-
skellige øl til smagsprøvning, og Anette havde lækkert pølse/
ostebord med.

 Nyt fra Nordjylland:

Den 13. juni holdt vi stormøde hos Kirsten med det formål, at 
få planlagt aktivitet for andet halvår af 2017.

Arrangementerne bliver for Nordjyllands afdeling: 
– 28. august besøg hos Søhus Keramik.
– 20. september regionsmøde med Nordvestjylland som 
 foregår på Nordjyllands Kunstmuseum, hvor der er booket 
 en guidet rundvisning.
– 26. oktober hjertestarterkursus.
– 3. og 4. november landskonference i Næstved.
– Vi slutter året med julemøde den 28. November.

Jette Larsen

 Nyt fra Nordvestjylland:

Julemøde den 8. december
15 Virksomme kvinder deltog i årets julemøde. Jette havde 
igen stillet sit sommerhus til rådighed.
Vanen tro mødtes bestyrelsen for at tilberede en 3-retters  
menu inden alle ”gæsterne” ankom.
Vi havde inviteret potentielle medlemmer til mødet – og en 
af dem deltog i mødet – og blev efterfølgende medlem af 
vores forening.
Vi havde som sædvanlig en hyggelig aften med god mad, 
mandelgave, pakkespil og rigtig god tid til at få snakket med 
hinanden.

Lisette H. Pedersen

Bowling den 17. januar
Vi syntes det var længe siden, at vi havde haft en bowlingaften 
– og valgte derfor at arrangere en aften på Bowl´n Fun i Thisted.
13 Virksomme Kvinder havde en rigtig god dyst med hinanden. 
En rigtig dejlig aften, hvor vi hyggede os med hinanden og fik 
snakket en del.

Lisette H. Pedersen

I februar mødtes vi til årets undervisningsaften 
med emnet ”Arv og testamente”
Advokat Inga Sand Sørensen fra advokatfirmaet Storm gen-
nemgik de grundlæggende regler og muligheder. Hun kryd-
rede sit oplæg med mange eksempler fra hverdagen, en fan-
tastisk måde at visualisere konsekvensen af love og §§.  
De 23 deltagere havde mange spørgsmål hvilket gav en livlig 
debat.
Vi gik alle hjem med en viden om, hvor vigtigt det er, at vi hver 
især og sammen tager stilling til emnet - før det er for sent.

Hanne Lindhardt – Nordvestjyllands afdeling
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igennem en hyggelig gårdhave og så står vi pludselig inde 
i en gammel familiedrevet virksomhed Marcussen & Søn –  
Orgelbyggeri A/S.
En virksomhed der er grundlagt tilbage til 1806 af Jürgen 
Marcussen på en landejendom i Sønderjylland.
Virksomheden breder sig over 4 etager i gamle bygninger fyldt 
med charme og nostalgi. Claudia Zachariassen, som er syvende 
generation i den familieejede virksomhed byder velkommen, 
for herefter at vise os rundt og fortælle om opbygningen af 
orgler, forskellen på metalpiber og træpiber og betydningen 
af luftfugthed og temperatur i kirken.
Som orgelbygger kræves en god håndværksmæssig uddan-
nelse eventuelt snedker, men derudover er det også vigtigt, at 
opbyggeren har en god fornemmelse for musik, toner og lyd.
Vi sluttede helt oppe under taget, her så vi tegnernes fantasti-
ske tegningsværker af både gamle og nye projekter.
Efter en dejlig middag på Spisestedet Messen ved Havnen i 
Åbenrå kunne vi ønske hinanden en god sommer.

Dorthe Holm-Nielsen

 Nyt fra Sydvestjylland:

Onsdag den 5. april holdt vi vores 
lokale generalforsamling
Det var en rigtig god og hyggelig en – vi var fuldtallig – det vil 
sige at 2 medlemmer var ikke tilstede – de var begge ude at rej-
se. Men flot og dejligt for bestyrelsen med sådan en opbakning.
Vores formand – Laila Hansen– gav en fyldestgørende beret-
ning – som blev godkendt med klapsalver.
Regnskabet blev fremlagt og ligeledes godkendt – der var 
ingen udskiftninger i bestyrelsen – det tegner jo til at vores 
medlemmer er tilfredse med deres arbejde.
Vi har så 2 lokale arrangementer tilbage for denne sæson – 
nemlig et virksomhedsbesøg i Varde. Elisabeth fortalte lidt 
om dette besøg som finder sted den 3. maj og hun vil sende 
en information ud.
Sidst – men ikke mindst – mangler vi vores sommertur. End-
nu ved vi ikke hvor den går hen – men vi fik nogle in-put – så 
bestyrelsen vil arbejde på disse.
Datoen er fastlagt – det bliver onsdag den 7.6. ca. kl. 18.00.

Gitte Hansen

Virksomhedsbesøg hos TV Glad
Vi besøgte TV GLAD den 21. februar. Da var vi i forvejen for-
beredt på, at vi skulle deltage i en TV udsendelse, hvor vi alle 
skulle synge med. De havde imidlertid lavet om på deres kon-
cept, så vi måtte nøjes med rundvisning m.m.
Dette var vi helt bestemt heller ikke kede af. Da vi alle var me-
get overvældede over, hvor meget der egentlig foregår på de 
ca. 2.000 m2 derude på Glarmestervej i Sædding.
Glad fonden driver adskillige virksomheder indenfor medier, 
design, teater, køkken og uddannelse. Alle virksomheder er 
baseret på et tæt samarbejde mellem mennesker med og 
uden handicap.
Glad fonden forestår desuden adskillige uddannelser i Køben-
havn, Esbjerg, Ringsted og Åbenrå.
Glad Zoo, blev overtaget efter en konkurs. Stedet er beliggen-
de i Lintrup. Og stedet er altid et besøg værd. Der er blevet 
ekspanderet hvert år, siden overtagelsen.
Glad fonden har bl.a. et motto, som lyder, ”At alle kan noget”.
Man tror på mennesker med forskellige forudsætninger er et aktiv, der 
kan gøre det samfund vi bor i rigere, gladere og mere inspirerende.

LOKALSTOFKommende møder: April måned skal vi besøge et landsted 
hvor der bliver opdrættet får, og vi får både lov til at se og røre 
de små nye lam. Og vi får lov til at se en masse lækre lamme-
skind, derefter skal vi på besøg i en æbleplantage og smage 
hjemmelavet æblemost det glæder vi os til.
April mødet var vi som sagt på besøg hos en fåreavler, hvor vi 
fik lov til at se moderfår og lam. Derefter fik vi lov til at se alle 
de forskellige lammeskind. Derefter tog vi på besøg i en æble 
plantage hvor der blev lavet hjemmelavet æblemost, der blev 
fortalt historie om hvordan det blev fremstillet, samt masser af 
smagsprøver, og mulighed for køb af de lækre most.
Sluttelig vil jeg lige fortælle at i Sjælland er vi 29 Medlemmer, 
19 Aktive 9 Passive, samt 1 æresmedlem.

Dorthe Hansen afd. Sjælland

 Nyt fra Sønderjylland:

En ”fængslende” aften i Sønderjylland
Onsdag den 22. februar var ca. 30 Virksomme kvinder mødt 
op hos Haderslev Slamsugerservice, hvor fængselsbetjent Jan 
Daugaard kom for at fortælle om sit arbejde.
Jan Daugaard har arbejdet i systemet i en menneskealder 
og nu et par år før han går på pension, er han blevet ansat i 
rejseholdet. Det vil sige, at han rejser rundt til de forskellige 
fængsler, hvor der mangler personale og blandt andet skal han 
være med til at starte det nye fængsel på Lolland-Falster op.
Det var barske ting Jan kunne berette om og man skal have en 
vis psyke for at kunne klare arbejdet. Spørgelysten var jo som 
sædvanlig stor blandt medlemmerne så det var en rigtig god 
og spændende aften.

Lene Dueholm Nielsen

Lokalgeneralforsamling i Sønderjylland
Torsdag den 23. marts afholdt Sønderjyllands afdelingen 
lokalgeneralforsamling i smukke lokaler hos Haderslev Gol-
frestaurant.
Formand Lene Dueholm Nielsen aflagde årets beretning som 
blev godkendt. Herefter var der genvalg til hele bestyrelsen, 
som fik flotte ”roser” for deres arbejde.
Som afslutning på dette års lokalgeneralforsamling fik vi uddelt 
blomster og gaver til både Inger From og Else Marie Møller, 
som begge kunne fejre 25 års jubilæum.
Aftenen blev sluttet af med god mad og hygge og masser af 
netværk på tværs af bordene.

Lene Dueholm Nielsen 

Sønderjyllandsafdelingen afsluttede sæsonen 2016-17 
med et fantastisk spændende virksomhedsbesøg

På en regnfuld onsdag aften bevæger ca. 20 Virksomme kvin-
der sig op i Åbenrå`s gågade og ind gennem en stor port og 
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forenden af Hjelen, så vi samlet kunne indtage en skøn sand-
wich og en tår vin/ øl / vand til de tørre halse, for munden stod 
ikke stille på os. Undervejs på sejladsen kunne vi, måske med en 
grad af misundelse, se de hyggeligste små tilbygninger og de 
flotteste kæmpe huse og alt fra robåde til kæmpe speedbåde, 
der lå langs bredden, hvem der bare havde sådan en bopæl. 
Tak for det gode humør, som alle bidrog med. 

Anette Villumsen

Generalforsamling den 22. marts 2017 
Klokken 19.30 startede generalforsamlingen jf. udsendte dags-
orden. Elsebeth Dige blev valgt som dirigent og konstaterede 
at generalforsamlingen var rettidig varslet. Dernæst aflagde 
lokalformand Anette Laursen formandsberetningen blandt 
andet om det lokale tiltag med at skrive til udvalgte virksomhe-
der, der reklamere i lokalaviserne med efterfølgende telefonisk 
opfølgning. Det har resulteret i et nyt medlem.
Efter formandens beretning blev lokalforeningens regnskab 
fremlagt af kasserer Lone Laursen, vi havde i 2016 været bed-
re til at bruge penge på arrangementer, hvilket blev positivt 
kommenteret.
Lokalformanden blev genvalgt, men bestyrelsen måtte des-
værre sige farvel til Lone Axelsen, der har meget travlt på 
arbejdet og derfor ikke mente hun kunne yde tilstrækkeligt 
i bestyrelsen. Der blev ikke valgt et nyt bestyrelsesmedlem, 
men de menige medlemmer har lovet at yde en aktiv indsats 
ved behov eksempelvis ved arrangementer.
Under eventuelt blev to medlemmer fremhævet. Lone Axelsen 
for den gode indsats hun igennem mange år har ydet i lokal-
bestyrelsen samt Elsebeth Dige der med baggrund i sin altid 
flittige, positive og engagerede indsats både lokalt og på 
landsplan blev udnævnt til lokal senior æresmedlem. Det var en 
meget overrasket Elsebeth dige, der takkede for udnævnelsen.
Det var igen i år en dejlig og livlig generalforsamling med en 
god dialog, gode input og forslag til bestyrelsen. Lokalforman-
den takker for en god aften.

Anette Laursen

LOKALSTOFFor virksomheder kan et partnerskab med Glad Fonden, bidra-
ge til nye arbejdspladser, udvikle kulturen på arbejdspladsen 
og indgå i virksomhedens CSR - profil (Virksomhedens sociale 
ansvar).
TV Glad er for øvrigt verdens første TV- station, for og med 
mennesker med funktions nedsættelse.
TV-Glad sender landsdækkende. Og programmerne omhand-
ler bl.a. Samfund, livsstil og kultur, for blot at nævne nogle af 
områderne.
Vi sluttede arrangementet af med en kop kaffe sammen med 
stedets chef John Johannesen. Samt den kendte Per Rosen-
berg, som har været med siden starten af virksomheden. Per er 
desuden landskendt for sin medvirken i flere danske spillefilm.
Der var for øvrigt også en stor interesse i, at de på et tidspunkt, 
meget gerne ville lave en udsendelse med Virksomme kvinder.

Så det må vi så absolut følge op på!
Merete Jensen

Boutique Sanne, Varde
Klassisk, lækkert, råt, tidsløst og alligevel anderledes! Således 
beskriver Sanne butikkens tøj og ja hun kunne vise os og in-
spirere os om en lidt anden men meget spændende tøjstil til 
arbejdet.
En dejlig aften hvor der var tid til at få de gode ideer til påklæd-
ningen som en travl hverdag ikke giver.

Elisabeth Weber

 Nyt fra Østjylland:

Munch og Jorn mødes og selvfølgelig 
er Virksomme kvinder med

Oplevelser fra en torsdag i maj. 19 fremmødte på Jorn’s muse-
um i Silkeborg til en gennemgang af unikke billeder, som en 
meget begejstret guide gennemgik for os.  Igen tog jeg hjem 
med oplevelser, som har givet mig indsigt i en anden verden 
end den jeg har inde på livet i hverdagen.  Jeg tænker tilbage 
på et tidligere besøg Virksomme kvinder havde på Museum 
Ovartaci i Risskov, hvordan de mørke sider og udfordringer, 
som livet byder på for nogle bliver nemmere at håndtere, når 
de maler og udfolder sig kunstnerisk.

Anette Villumsen

Som optakt til en dejlig sommer 
– var vi 21 søstærke Virksomme kvinder og enkelte mænd på 
en skøn sejlads en solrig tirsdag aften i juni – en skøn tur, som 
jeg meget gerne vil med på igen, såfremt Virksomme kvinder 
vil lave en gentagelse. ”Kvikke hoveder” fik arrangeret buffet i 
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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 Danmark. 
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. 700 eksemplarer. Alle priser er ekskl. moms. 
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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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