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En selverkendelse er, at jeg skal blive bedre til at omsætte vore 
ideer til konkrete mål og opsætte en handlingsplan for det ar-
bejde, der skal udføres for at nå målet. Jeg er også bevidst om, 
at jeg ikke kan gøre det alene, jeg har brug for partnerskab fra 
landsledelsen og bestyrelserne ude i lokalområderne, så vi får 
sat mål op på landsplan og lokalt. Så vi har noget at gå efter 
og som vi kan fortælle om, måle os på og smage den vidun-
derlige succes, når vi har nået det, vi havde sat os for. Det tror 
jeg også kan give de gode oplevelser  og øge motivationen til 
at deltage i bestyrelsesarbejdet.

Det er altid skønt at være med i en succes – men succes kom-
mer ikke bare af sig selv. Der skal ydes en indsats og en ”unyt-
tig” ekstra indsats fra alle, for at det lykkes. Landsledelsen er i 
fuld gang med dialogen om hvilke handlingsorienterede mål, 
vi skal arbejde med for 2018 – og jeg glædes over vores fælles 
engagement i opgaven.   
Jeg vil tillade mig at omskrive dronningens ord til: 
VIRKSOMME kvinders fremtidige omdømme skyldes både vore 
traditioner, den løbende udvikling igennem slægtled og den 
fornyelse, vi forsat skal afkræve os selv for at leve 
op til vores vision:
Både nu og senere vil vi være den forening af kvinder, som er 
den væsentligste drivkraft i dansk erhvervsliv.

Anette Laursen, landsformand

Vores kloge Dronning nævnte i sin nytårstale, at Danmarks 
gode omdømme skyldes både vore traditioner og den forny-
else, som er kommet til for hvert slægtled. Hun sagde også, 
at vi skal prøve at gøre noget, der ikke er nødvendigt, noget 
der ikke er behov for, noget unyttigt!  Fordi hun tror, det er 
vigtigt med oplevelser, der taler til vores sanser, noget, der 
befrugter vores fantasi, som nærer tanken, og som kan gøre 
vores verden større.

Vi kender det vel alle, at man har en masse gode ideer og 
drømmer om alt det, man gerne vil? At man kan se en masse 
gode ting, der kunne være godt at gøre, der ville give glæde, 
gavne, skabe ro eller spændende aktiviteter – men hvad sker 
der? Ingenting, fordi hverdagen kommer og tager over.

Ofte er vi mennesker fyldt op af vores travle hverdag og alt 
det, vi plejer at gøre. Den ene dag går efter den anden og 
ideer, visioner og ønsker man har om eks. forandringer, nye 
tiltag eller mål er noget, vi drømmer om, når vi ligger og skal 
sove eller lige har 5 minutters fred omkring middag. Det er 
smadder ærgerligt for, hvis de visioner, ideer og tanker vi gør 
os, bliver omsat til mål og handlinger, vil det være med til at 
udvikle både os som mennesker og som samfund. 

Og hvor vil jeg hen med dronningens tale til os og ovenståen-
de? Jeg vil gerne prøve at bringe dronningens betragtninger 
ind i vores dejlige forening og samtidig krydre dem med den 
viden, vi fik af Hans Stavnsager på HB mødet i september 2017. 
Hvis jeg ser på VIRKSOMME kvinder, så har vi fået skabt nogle 
gode traditioner og en kultur igennem 54 år, der løbende er 
tilpasset og fornyet, som nye slægtled er kommet ind Vi har 
løbende dialoger om alt det, vi tænker, at vores forening kan 
gøre for nuværende og kommende medlemmer, vi diskuterer 
ofte - hvordan vi kan tilføje vores forening nye dimensioner etc. 
Generelt har jeg altid fået tilført ny energi, når jeg har været 
sammen med mit netværk i VIRKSOMME kvinder – men jeg må 
da gribe i egen barm og erkende, at jeg som både lokalformand 
og landsformand ikke altid er god nok til at bruge den gode 
energi til at få omsat vore fantasier, de gode ideer og forslag til 
at skabe/ sikre/ udvikle/ fastholde den fornyelse, som jeg tror er 
SÅ vigtig for at VIRKSOMME kvinders ”verden” kan blive større.

Det er her Hans Stavnsagers budskab på HB mødet kommer 
i spil. Han gav i hvert fald mig stor inspiration til den opgave, 
jeg har både som lokal og landsformand. Det er godt at have 
unyttige drømme og dialoger, det er med til at skabe fun-
damentet for forandringerne – men det er lige så vigtigt at 
omsætte dem til konkrete mål, som vi kan handle på. Såvel på 
landsplan som lokalt.

Visioner, målsætninger og fællesskabets betydning

Anette Berg Laursen
Landsformand

LEDEREN

 

Ses vi til Folkemødet 2018? 
Torsdag den 14. juni – søndag den 17. juni 

VIRKSOMME kvinder deltager igen i Folkemødet i 2018 
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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.

MERE. PRØV.V.V ..

 kr. ekstra

Xtra Chancen tilkøbes for 25 kr. og du 
spiller med på Xtra Chancen.

Spørg din forhandler eller se mere på

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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Vi var en fl ok modne og meget engagerede kvinder, der mød-
te op – jeg med høje forventninger til foredragsholder Hans 
Stavnsager fra Frivillighedscenteret i Odense.
Grunden til at mine forventninger var høje - var – at jeg tidli-
gere har mødt Hans Stavnsager i anden sammenhæng. Hans 
Stavnsager er og har altid været en driftig mand.

Hans Stavnsager holder foredrag på den måde, at vi selv bliver 
involveret. ”Der er ingen facitliste på, hvordan foreninger skal 
arbejde, det vil altid være individuelt. Det afhænger meget af, 
hvordan foreninger er sat sammen, hvem der sidder i bestyrel-
sen og foreningens vedtægter. Det drejer sig om, at bestyrelsen 
arbejder i fælles retning, og det er så lige meget, om det er en 
sportsforening eller det er en erhvervsforening.”

Der er ingen lovgivning for foreninger i Danmark, foreningerne 
bestemmer selv, hvordan eksempelvis vedtægter skal være.

En bestyrelse = ledelse = ansvar.
Vi fi k en orientering om det ansvar en bestyrelse har, og den 
kan sammenlignes med fi rmaer som ApS og A/S. Der skelnes 
dog mellem, om bestyrelsen har handlet uansvarligt eller groft 
uagtsomt. Vi blev orienteret om, hvornår frivillige skal have en 
arbejdsskades erhvervsforsikring. Eksempelvis, har foreningen 
et kontor og rengøringshjælp, så skal der tegnes en forsikring, 
for ellers er bestyrelsen ansvarlig i tilfælde af en arbejdsska-
de, og så skal bestyrelsen betale af egen lomme. Det er bare 
et eksempel på, at en bestyrelse skal sætte sig ind i tingene.

Når Hans Stavnsager holder foredrag, er det ikke sådan, at vi 
bare skal sidde og lytte!
Vi blev sat i grupper og fi k til opgave, at fi nde ud af, hvad der 
blandt andet er vigtigt for os i forskellige sammenhænge, og 
det var der forskellige bud på:
Forkortelser – altid en forklaring, når det skrives første gang i 
evt. et referat.
Vigtigt at tale dansk – både i skrift og tale.
Ordstyreren skal være skarp – og skal kunne konkludere.
Dagsorden – følg den.

Dernæst skulle vi gøre os tanker om, hvilke udfordringer de 
fremmødte - som hovedsageligt var landsledelsen og lokalaf-
delingernes bestyrelsesmedlemmer – har:
Udfordringerne er blandt andet:
At få fl ere medlemmer – skal det være en lille eller stor for-
ening?
At motivere medlemmerne til at deltage i aktiviteterne
At motivere medlemmerne til at blive frivillige
Synlighed som forening
Prioritere foreningen
Manglende tilbagemelding 
Engagement
Fremtid
Ny formand

Vores udfordringer gav anledning til en snak i grupperne, og 
der blev talt om, at der skal arbejdes med nye hvervebreve, at 
vi alle skal være ambassadører for foreningen. 

Vi skal stille os selv spørgsmål i forhold til udfordringerne og ar-
bejde ud fra disse spørgsmål for at komme videre i foreningen:
Hvad fi k dig til at melde dig ind i foreningen?
Hvad får dig til at blive?
Hvad motiverede dig til at blive frivillig?
Hvad er styrken i foreningen?
Hvordan kan vi synliggøre foreningen?

Det er et stort arbejde, men også et nødvendigt arbejde, for 
at vi kan udvikle foreningen.

Styrken i foreningen er:
Forskellige brancher
Uddannelse
Foredrag
Anerkendelse
Socialt samvær
Landsdækkende

Vi fi k alle en del at tænke over for at gøre noget for foreningen, 
og som jeg før har oplevet det efter at have været sammen 
med Hans Stavnsager i nogle timer.

Så har jeg efter disse timer fl ere spørgsmål end svar – og det 
er netop det, Hans startede med at sige: ”Der er ingen facitli-
ste……der skal hele tiden arbejdes på udvikling.”

Birgitte Viereck

Hovedbestyrelsesmøde den 1. september 2017
Et meget anderledes hovedbestyrelsesmøde (HB) var alle foreningens medlemmer blevet inviteret til. Jeg 
som almindeligt medlem – næsten almindeligt, da jeg til sidste generalforsamling sagde ”JA” til at skrive 
nyhedsbrevene i fremtiden – jeg sagde også ”JA-TAK” til at deltage i dette hovedbestyrelsesmøde.

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 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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Mærkedage i 2018
75 år

Marianne Hillemann, København og Omegns afdeling den 11. marts 2018
Inge Køj, Københavns afdeling den 3. juni 2018

70 år
Karin Larsen, København og Omegns afdeling den 15. marts 2018

Solveig Bisgaard, København og Omegns afdeling den 29. juni 2018

60 år
Birthe Marie Jensen, Sønderjyllands afdeling den 25. maj 2018

40 år
Mette Vandet Staal, Nordvestjyllands afdeling, den 9. marts 2018

Et forsinket tillykke
Randi Rasmussen, Sønderjyllands afdeling, 60 år den 9. oktober 2017

Helga Frost-Larsen, Sydvestjyllands afdeling, 80 år den 19. februar 2018
Inga Sand Sørensen, Nordvestjyllands afdeling 60 år den 28. februar 2018

25 års jubilæum
Inger From, Sønderjyllands afdeling

DAGPENGEREFORM – selvstændige i dagpengesystemet!
Som tidligere omtalt i bladet har der fra lovgivernes side været arbejdet på en æn-
dring af dagpengereglerne for selvstændige, og et lovforslag er vedtaget pr. den 1. 
januar til ikrafttræden den 1. oktober 2018.

Vi har i Fællesudvalget indsendt kom-
mentarer til forslagene. Noget er hørt, 
andet ikke. Her følger nogle hovedlinjer, 
og i næste blad vil vi gå mere i dybden 
med konsekvenserne, når vi har sat os 
yderligere ind i det.
Fordel: Man kan fremover sammenlæg-
ge indtægt fra lønmodtager arbejde og 
selvstændig virksomhed. Det er godt for 
dem, der bruger denne sammensætning 
af arbejdslivet, da den tidligere kombi-
nationsforsikringsmodel bortfaldt for 
nogle år siden.
Ulempe: For de fuldtidsselvstændige 
er det en ulempe, at man kun kan tage 
indtægten for de sidste 2 år med. Nog-
le vil kun få et år til beregning, da man 
ser på afsluttede regnskabsår. Efter de 
nugældende regler bruger man gen-
nemsnittet af de 2 bedste år inden for 
de seneste 5 år.
Hovedelementet i den nye dagpenge-
model er, at det ikke længere er per-
sonen, som defineres som selvstændig 
eller lønmodtager, men derimod perso-
nens aktiviteter, som det også er tilfæl-
det i skattesystemet.
Optjening og satsberegning:
Lønmodtager- og selvstændig aktivitet: 
Alle indtægter tæller med til optjening 
og satsberegning. Evt. deltidsbeskæfti-
gelse kan fortsætte i begrænset periode 
og medfører fradrag.
Formueforvaltning: Kan ikke medregnes 
til optjening af ret til dagpenge og sats-
beregning. Medfører ikke fradrag. Ingen 
særlig tidsbegrænsning.
Fritidsbeskæftigelse: Kan ikke medreg-
nes til optjening af ret til dagpenge og 
satsberegning.  Medfører fradrag. Ingen 
særlig tidsbegrænsning.
Optjening: Retten til dagpenge er betin-
get af, at personen har en samlet indtægt 
på mindst kr. 228.348,- inden for de se-
neste 3 år fra selvstændig virksomhed 
og lønmodtageraktiviteter.

Dagpengesatsen udgør højst 90% af 
hidtidige indtægt.
Minus: Mindstesatsen afskaffes.
Medarbejdende ægtefælle med lønaf-
tale – anses for at være lønmodtager 
– og satsen beregnes efter lønmodta-
gerreglerne.
Medarbejdende ægtefælle med overført 
indkomst får beregnet dagpengesatsen 
på baggrund af den overførte indkomst, 
dvs. max kr. 235.800,-. Dette betyder, at 
medarbejdende ægtefæller med over-
ført indkomst aldrig kan få max. dagpen-

ge, når der fratrækkes arbejdsmarkeds-
bidrag og 90% af det overførte beløb.
Medejende ægtefæller (ægtefæller, der 
har en ejerandel i den anden ægtefælles 
virksomhed, evt. fælles virksomhed), 
anses for selvstændige i forhold til be-
regning af dagpenge/efterløn.
Muligheden for at udtræde af virksom-
heden med en tro- og love-erklæring 
eksisterer fortsat.

Vibeke Broman

Vibeke Broman
Lovgivningsudvalget
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VK studietur til Bergamo i Italien

Lørdag den 29. september 
Kl. 09.35-11.40 Billund-Bergamo
Kl. 13.55-16.00 København-Bergamo
Transfer til hotel Mercure Palazzo Dolci
Aftentur i Bergamo Alta
Aftensmad på Restaurant DiMammo

Søndag den 30. september 
Morgenmad
Bus til Lugana di Sirmione
”Pasta undervisning” på Cascina Maddalena + besøg i vinkælder m. smagning
Frokost hos Cascina Maddalena 
Egen tid i Sirmione
Besøg hos Olivenolie producent Frantoio Montecroce
Tilbage til Bergamo
Aftensmad på restaurant 

Mandag den 1. oktober 
Morgenmad
El-bike tur omkring Bergamo m. guider
Frokost i Bergamo Alta 
Oplev Bergamo Alta på egen hånd
Aftensmad på restaurant (Ikke inkluderet)

Tirsdag den 2. oktober 
Morgenmad
Check-out og transfer til lufthavnen
Kl. 12.05-14.10 Bergamo-Billund
Kl. 11.30-13.30 Bergamo- København

Pris pr. person  i dobbeltværelse kr. 5275,-
Pris pr. person i enkeltværelse kr. 6235,-

Tilmelding til Sønderjyllands afdeling.

”Pasta undervisning” på Cascina Maddalena + besøg i vinkælder m. smagning
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Mads Heindorf – en guldsmed og designer 
Som skrevet andet steds i Bladet besøg-
te vi - en lille flok Virksomme kvinder - 
Mads i hans domicil i Gothersgade - lige 
overfor Rosenborg Slot -  i november.
Det var et spændende besøg, og det 
ville være spændende at høre mere, og 
derfor kiggede jeg forbi igen for at høre 
om hans vej til København og om en 
ung guldsmed.
Uden at gøre historien kronologisk fra 
vugge til i dag vil jeg hellere bare lade 
det være en historie om en meget krea-
tiv og modig mand, der har drømme og 
visioner og har mod på at lade det blive 
til noget.
Mads kom til verden i Odense, men boe-
de hele sin barndom på Langeland – hos 
kreative, alternative forældre, der var åb-
ne for livet og med en indstilling til livet 
om at bruge det – se mulighederne og 
afprøve dem. De boede på landet med 
naturen tæt på og vandet langs arealet. 
Så meget i kontakt med naturen og de 
værdier der senere blev en stor inspirati-
on til Mads og hans virke – at kunne stå 
op og ride en tur – følge årstiderne, roen 
og freden. Også i dag hvor det hektiske 
liv i byen er godt, er glæden ved naturen 
stadig meget værdsat og uundværlig 
for Mads.
Så kommer dagen hvor man begynder 
at tænke over fremtiden og som 16årig 
var det først en fremtid som møbels-
nedker, der var i tankerne, men mødet 
med John Robert Cloos – en garvet vidt 
berejst guldsmed - blev altafgørende. ” 
Guldtranen” et værksted og forretning i 
Tranekær på Langeland blev resultatet 
for familien og der kom så også guld-
smedelærepladsen med John som lære-
mester – en mand med evner, kreativitet 
og viden til at lære fra sig og til en vide-
begærlig elev.
Det var starten på guldsmededrømmen. 
Mads blev udlært i 2006 og hurtigt fulgte 
en 2. plads i DM for guldsmede.
Lysten til at være selvstændig og få eget 
værksted og forretning kom meget hur-
tigt.  Glæden og lysten til at lære fra sig 

og have lærlinge var der 
ligeledes, og så startede 
det i Gothersgade. 
Det tager 4 år at blive 
udlært og Mads har ofte 
3 lærlinge af gangen. Det 
er mange, og alligevel 
beholder Mads sine ny-
uddannede guldsmede, 
indtil de vil videre ud i 
verden og prøve kræfter 
med noget andet. Der er 
mange muligheder, nog-
le starter selv op, mens 
andre bygger ovenpå 
deres uddannelse - for 
eksempel tog til en af 
hans lærlinge til Holland 
for at videreuddanne sig 
til ”ædelstensfatter” – et 
liv med diamanter.

Med visioner og fremsyn for øje er ud-
stillinger og messer også i fokus. Møde 
med mennesker, inspiration og oplevel-
ser – gensyn med tidligere kunder og at 
tiltrække nye kunder.
Det bliver til udstillinger på Livstilsmes-
ser som Ledreborg og andre events, men 
en af favoritudstillingerne er de årlige 
Kunsthåndværker Markeder på Vor Frue 
Plads – der kommer rigtigt mange, der 
netop søger det unikke og de hånd-
værksmæssige kvaliteter.
Velgørenhed og ønsket om at være med 
til at gøre en forskel er også en del af for-
retningskonceptet. Man kan ikke redde 
hele verden, men man kan alligevel gøre 
en stor forskel ved at støtte også i det 
små, derfor er bl.a. Amnesty, Aids-fonden 
og forskellige tiltag omkring kræft gen-
nem de seneste år blevet støttet. 
Bæredygtighed og miljø er en vigtig del 
i tilblivelsen af nye smykker. Der bruges 
i høj grad ”genbrugsguld”, de gamle 
arvesmykker kan blive genanvendt ved 
direkte omsmeltning på hans eget værk-
sted, hvis kunden ønsker det, eller det 
kan det sendes til omsmeltning i ud-
landet. Perler dyrkes i perlefarme, hvor 
både produktion og arbejdsforhold er i 
højsædet. Agenter tager ud og sikrer, at 
de indkøbte sten, perler og diamanter 
ikke kommer fra lyssky forhandlere, men 
netop hvor naturen, miljø og mennesker 
er prioriteret højest. 
Rejser til andre lande for både at få nye 
indtryk, men ikke mindst samle indtryk 

der kan bruges i nye former og materia-
ler. Rigtig mange af smykkerne der laves 
hos Mads er så personlige og tiltænkt 
lige den specielle persons personlighed 
– en leg med sanser og former, der gør 
smykkerne unikke.

Der er så mange forskellige smykker og 
ringe, der er kommet fra Mads´ hånd.  
Ovenstående ring får mig til at tænke på 
eventyr med feer og engle – en magisk 
tryllering. Andre er enkle og stilrene, 
lige så forskellige som kunderne der 
køber dem.
Som medlem af Guldsmedelauget er der 
gode kontakter og måske nye tiltag i en 
gammel branche.
Hvor er du om 10 år – hvem kan svare 
på det?
Alligevel har vi alle vores drømme. For 
Mads kunne det være at udvide på adres-
sen i Gothersgade, at kunne sælge sit 
design fra andre Guldsmedeforretninger 
og måske gøre sig gældende i udlandet.
Jeg er sikker på, at der også fremover vil 
blive designet og lavet mange smykker 
med sjæl og symbolik fra Mads´ hånd – 
også med ny inspiration fra cykel - og 
rulleskøjteturene ude i det fri for ikke 
at forglemme turene med Schnauzer 
hunden.
Denne var desværre ikke med i forretnin-
gen lige den dag, hvor jeg besøgte Mads, 
men det var et spændende og lærerigt 
møde, som jeg her har sammenfattet 
en smule af.

Lotte Warner. København
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Vi mødtes om fredagen kl. 11, hvor Næst-
veds borgmester Carsten Rasmussen tog 
imod os og fortalte om sit liv som borg-
mester. Et meget spændende liv han har 
haft indtil nu, det var jo lige op til kom-
munevalget, så stort af ham at tage sig 
tid til os. Han blev i øvrigt genvalgt som 
borgmester, hvilket gør, at han vil være 
den siddende borgmester ved socialde-
mokraternes 100 års jubilæum.

Efter frokost var det tid til landsformand 
Anette Laursen. ”Formandens time”. 

Dette år var overskrifterne:
SMVdanmark – det nye Håndværksråd
 Profilering inkl. PFS 
 Kursus til april 
 Bornholm 
 Status på hjemmeside
Årets VIRKSOMMEkvinde – introduktion 
- Arbejde i frivillige bestyrelser/ organi-
sationer, hvad har det med os at gøre?

Vi havde derefter besøg af endnu en 
foredragsholder nemlig Gitte Hornshøj, 
en fremragende fortæller/ forfatter. Git-
te Hornshøjs foredrag gik ud på takt og 
tone; det kan man jo godt genopfriske 
en gang imellem. 
Hun fortalte levende om, hvordan hun 
egentlig startede som foredragsholder. 
Sammen med sin mand har Gitte Horns-
høj tidligere drevet gourmet restaurant 
i Herning og driver forsat fest- og kur-
susvirksomhed hjemme på slægtsgår-
den i Jelling, hvor blandt andet vin og 
kunstudstillinger optager det travle par. 
Gitte tager udgangspunkt i sit eget liv, 
når hun taler om god opførsel og gør det 
med en tilpas mængde humor og alvor, 
der giver plads til eftertænksomhed. 
Foredraget har sin faste forankring i 
dannelse, men kan sagtens tilpasses 
målgruppe og branche. Opførsel er om-
drejningspunktet i dette humoristiske 
og tankevækkende foredrag. Når den er 
god, lægger vi ikke mærke til den, men 
når vores opførsel er dårlig, så markerer 
den sig tydeligt. Et foredrag med fest og 
farver, men også med plads til unoder. Et 
lille eksempel: Hvordan spiser folk egent-

lig suppe? De tager skeen direkte i mun-
den og skal så hente kød og melboller 
i skødet, i stedet for at vende skeen, så 
man ligesom spiser fra siden -  så undgår 
man maden i skødet.
Lørdag morgen mødtes vi igen kl. 8.30, 
hvorefter vi på gåben drog afsted til Käh-
lers keramik fabrik. Her fik vi en fantastisk 
rundvisning og derefter mulighed for at 
købe noget fra deres lækre produktion.
Kl. 10 var vi tilbage på hotellet, hvor vi 
fik besøg af endnu en foredragsholder, 
Rasmus Nielsen.
Rasmus Nielsen er en meget dygtig fore-
dragsholder, som kender alt til Næstveds 
gamle gader og bygninger. Vejret var 
godt, så foredraget foregik udenfor, så 
man kunne se de gamle bygninger, han 
fortalte om.

Vi sluttede konferencen af med en læk-
ker frokost og kørte derefter hver til sit.
Dorthe Hansen, Formand Sydsjællands 
afdeling

Fotograf: Birgitte Viereck

Landskonference på Hotel Vinhuset i Næstved 
november 2017
Igen har Virksomme kvinder afholdt en indholdsrig og succesfuld landskonference, 
hvor Virksomme kvinder fra hele landet mødtes til et par lærerige dage.
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
i VIRKSOMME kvinder 2018

Landsforeningen indkalder herved iflg. vedtægterne til generalforsamling
Torsdag d. 24. maj 2018 kl. 11.00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab, samt orientering om budget.
4. Valg af formand. 
5. Valg af intern revisor.
6. Kontingent, herunder fordelingen mellem landsforeningen og lokalforeningerne.
7. Behandling af indkomne forslag. 
8. Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling.
9. Eventuelt.

Vedtægter kan ses på www.virksommekvinder.dk

Landsgeneralforsamling afholdes i år på Hotel Hedegården i Vejle
Yderligere oplysninger udsendes pr. mail.

Glæd jer også til de gode og nyttige informationer fra administrerede direktør Ane Buch 
fra SMVdanmark - om de udfordringer - og tiltag, der er gang i for at sikre gode vilkår 

for alle SMV ére.

Vi skal også for første gang kåre årets VIRKSOMME kvinde – det bliver STORT

På landsledelsens vegne
Anette Laursen

Formand
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Landskursus 2018

Kære VIRKSOMME kvinder

Så er det tid til det årlige landskursus

Fredag d. 13. april 2018 kl. 9-17 

Hotel Plaza, Østre Stationsvej 24, 5000 Odense C 
(I gå afstand til banegården)

Program
09.00-10.00 Morgenmad

10.00-11.30 Indlæg ved Julie Berthelsen. 
Julie Berthelsen er kendt for sin sang og musik. Hun har levet af sin musik siden 2002, og der-
udover har hun været radiovært på P4. Hun vil holde et foredrag omkring tillid til egne vær-
dier. Det kan være svært som selvstændig kvinde at stå fast ved sine værdier. Julie vil snakke 
om egne værdier og egne beslutninger i sin verden. Afslutningsvis vil Julie synge et par san-
ge; derfor medbringer hun en pianist.
www.julieberthelsen.com

11.30-12.00 Pause

12.00-12.30 Anette Krogh præsenterer sig og sit program. 
Her vil hun planlægge resten af dagen sammen med os.

12.30-13.30 Frokost

13.30-17.00 Anette Krogh med indlagte pauser.
Anette Krogh er uddannet psykoterapeut, klinisk sexolog, organisatorisk supervisor og proceskonsulent.

Smalltalk – Er det en vigtig kompetence? 
Nogen siger, at smalltalk er både spild af tid og kun nødvendig, hvis man ikke har noget vigtigt 

og intelligent at sige. Her vil Anette komme med et bud på, hvorfor det er så vigtigt, at det er med os, 
da det er en vigtig indgang til kontakt med andre mennesker og faktisk ikke helt nemt.

Feedback - hvorfor er det vigtigt? 
Det kommer Anette med et bud på. Feedback betyder ”To feed information back to someone”

Mange af os er fortrolige med begrebet feedback, men ofte så bliver det forbundet med introduktion til en negativ 
samtale. Anette vil prøve at give noget feedback på, hvordan det kan bruges professionelt og anvendes i arbejdslivet. 

www.anettekrogh.dk

Prisen for hele arrangementet er kr. 1.545,00
Derudover er der mulighed for at bestille en ”sandwich to go”, ekstra pris 48 kr. Skal bestilles ved tilmelding.

Bindende tilmelding senest d. 9. marts 2018 på mail til: dkm@familie.tele.dk

Kursusgebyret indbetales til landskasserer Vika Bæch-Laursen på konto 6190  0003771520

Ønsker man en overnatning fra torsdag til fredag koster det 829,00 kr. inkl. morgenmad 
Du skal bare nævne, at du kommer fra Virksomme Kvinder, når du bestiller 3

Jeg glæder mig til at se dig.

Venlig hilsen
Kursusleder

Doris Krarup Mogensen
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Kongres for europæiske SMV’ere 
23.-25. november 2017 i Tallinn, Estland
Dette års kongres var en fl ot buket af konkurrencer om nye virksomme ideer og projekter (også med dansk deltagelse), virk-
somhedsbesøg, drøftelser, ministerbesøg, interviews og indlæg fra tidligere oplægsholdere, om hvordan det er gået med deres 
ideer og virksomheder. 
Alt i alt en udveksling af europæisk erfaring med henblik på at få fl ere og stærkere SMV’ere, og dermed fl ere ansatte samt sun-
dere økonomi i EU.
Til november i år bliver SMV kongressen holdt i Østrig, og jeg håber at være heldig og blive inviteret igen.

Ann H. Frederiksen   

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

23.-25. november 2017 i Tallinn, Estland
Dette års kongres var en fl ot buket af konkurrencer om nye virksomme ideer og projekter (også med dansk deltagelse), virk-

Angela Merkel

Kongressen blev afholdt i et gammel fjernvarme anlæg.
 

Åbningsceremoni på søfartsmuseum
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Den 1. januar 2018 trådte en ny ordning 
- praktikplads-AUB -  i kraft for at skaffe 
fl ere erhvervsuddannede.
Det har til hensigt at sikre os, at vi ikke 
kommer til at mangle erhvervsuddanne-
de fremover.
I april 2018 får vi en forskudsopgørelse, 
som skal vise os, om vi har nok elever i 
vores virksomhed til at kunne opfylde 
målet pr 31.12.2018.
Hvis ikke, har vi resten af året til at opfyl-
de målet eller alternativt betale et bidrag 
til Praktikplads-AUB.
Hvis vi ansætter fl ere, har vi muligheden 
for at få en bonus.
I en pjece på VIRK.dk under AUB kan man 
læse lidt mere om, hvad vi kan gøre for at 
undgå at skulle betale et bidrag.  
Vi har i Uddannelsesudvalget i SMV-
danmark haft skærpet fokus på Prak-
tikplads-AUB. Vi har haft det på dagsor-
denen til hvert møde i de omtrent to år 
jeg nu har repræsenteret VIRKSOMME 
kvinder i Udvalget.  

Personligt er jeg i tvivl om, at det er 
tilstrækkeligt med de 8-10.000 praktik-
pladser årligt denne nye ordning skulle 
kunne skaffe. Prognoser viser at vi har 
brug for mange fl ere.
Det er meget demotiverende at bruge 
millioner af kr. på at starte en ny ordning, 
som måske slet ikke vil give os nok er-
hvervsuddannede men blot være uambi-
tiøst og give unødvendige, komplicerede 
byrder for især SMV’ere.
Eksempler fra brancher på hvor uambi-
tiøst den nye Praktikplads-AUB, er:  
•  Smed i ’fremstillingsvirksomhed’ (bran-

chekode 10-33): 50 fastansatte faglærte 
pr. elev (2 % af virksomhedens faglærte 
skal være lærlinge)

•  Frisør i ’andre serviceydelser’ (branche-
kode 94-96): 28 fastansatte faglærte pr. 
elev (3,57 %)

•  Anlægsgartner i ’administrative tjene-
steydelser og hjælpetjenester’ (bran-
chekode 77-82): 53 fastansatte faglærte 
pr. elev (1,89 %)

•  Tømrer i ’Bygge- og anlægsvirksomhed’ 
(branchekode 41-43): 36 fastansatte 
faglærte pr. elev (2,78 %)

•  Maler i ’bygge- og anlægsvirksomhed’ 
(branchekode 41-43): 30 fastansatte 
faglærte pr. elev (3,33 %)

Som jeg ser det, vil udfordringen med 
fordelingen af fl est praktikpladser i de 
mindre virksomheder og få i de store 
virksomheder desværre heller ikke for-
bedres, men forblive status quo.  
Så jeg konkluderer, at den nye ordning 
ikke har den ønskede effekt, men blot 
har kostet mio. af kr. og vil give SMV’ere 
unødvendige byrder.        

Ann H. Frederiksen 
Repræsentant for VIRKSOMME kvinder i 
Uddannelsesudvalget, SMVdanmark

Praktikplads-AUB har ingen effekt 
og vil give unødvendige byrder
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Haderslev Slamsuger 
Service A/S
• Spuling

• Slamsugning

• TV-inspektion

Langkær 29 · 6100 Haderslev

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

– vi renser også dit køkkenafl øb!

IT-sikkerhedsanbefalinger
I 2016-2017 var jeg med i Virksomhedsrådet for IT-sikkerhed, som blev nedsat af den daværende Erhvervs- og vækstmini-
ster. Rådet udarbejdede en række anbefalinger til, hvordan IT-sikkerheden og den ansvarlige datahåndtering kan højnes 
blandt danske SMV’ere. 
Anbefalingerne var målrettet Erhvervs- og vækstministeren, organisationerne og erhvervslivet. 
Virksomhedsrådet genoptager sit arbejde i foråret med henblik på også fremadrettet at kunne komme med anbefalinger 
og input til, hvordan danske virksomheder kan arbejde med IT-sikkerhed og hvorledes danske virksomheder kan bruge 
IT-sikkerhed som en styrkeposition.
Bemærk man kan fortsat gå ind og søge viden omkring IT-sikkerhed i PrivacyKompasset og SikkerhedsTjekket.

Ann H. Frederiksen
Medlem af Virksomhedsrådet for IT-sikkerhed

• Kvindenetværk for alle brancher

• Netværk for Erhvervskvinder

• Netværk for Karrierekvinder

• Netværk for Selvstændige kvinder

• Netværk for Medarbejdende kvinder

– og alle kvinder der-i-mellem
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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.dkej 302 A, 2700 · hso@nypost.dk

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

DIN UNDERLEVERANDØR:
Svejsning
CNC-drejning
CNC-fræsning
Pladebearbejdning

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

VIRKSOMME kvinder v/annonceansvarlig Lone Laursen – Tindbjergvej 3 – Virklund - 8600 Silkeborg  
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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.

10 VIRKSOMME kvinder 1/2011

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 
erhvervsforskningscentret Link.SDU på Syddansk Universitet, komme og 
fortælle om, hvordan små og mellemstore virksomheder kan have gavn af et 
samarbejde med Universiteterne. 
Link.SDU matcher teoretikere og praktikere i forbindelse med konkrete 
samarbejdsprojekter. 
De skræddersyr projekterne, så begge parter får maximalt udbytte. Det kan 
være et kortere samarbejde, hvor forskerne bistår med en specialviden, der er 
relevant i forhold til en sag, som virksomheden arbejder med lige her og nu - 
eller længerevarende projekter, som for eksempel fælles finansiering af en 
Ph.d.-studerende, hvor en virksomhed agerer case for et forskningsprojekt i en 
3-årig periode. 
 
Ann H. Frederiksen 
Landsformand 
 
 
 
 
 
 
 

 Tessa Gjødesen

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

 

 

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
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Advokat 
Inga Sand 
Sørensen

Advokat 
Inga Sand 
Sørensen

Østergade 28
9690 Fjerritslev
Telefon 40 83 36 18

inga@advokatingasand.dk
www.advokatingasand.dk

Advokat i Fjerritslev med mange års erfaring. 

Rådgivning for den lokale befolkning i 
Han Herred, Thy og på Hannæs.

Åbent efter forudgående aftale

40 83 36 18

Virksomme kvinder er 
et fagligt netværk, 

hvor inspiration hentes 
og kompetencer udvikles

Satser for kørselsfradrag 
med mere 2018
Kørselsfradrag (0-24 km) Intet fradrag
Kørselsfradrag (25-120 km)                      1,94 kr.
Kørselsfradrag (over 120 km)                      0,97 kr.
Kørselsfradrag (over 120 km) i udkantskommuner 1,94 kr. 
Kørselsfradrag 
(indkomstgrænse for ekstra befordringsfradrag) 322.100,00 kr.
Kørselsfradrag 
(Storebælt med bil/motorcykel pr. passage)  110,00 kr.
Kørselsfradrag 
(Storebælt med kollektiv trafik pr. passage)          15,00 kr.
Kørselsfradrag 
(Øresund med bil/motorcykel pr. passage)            50,00 kr.
Kørselsfradrag 
(Øresund med kollektiv trafik pr. passage)              8,00 kr.

Kørselsgodtgørelse – satser 2018
Skattefri kørselsgodtgørelse 
(kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år) 3,54 kr.
Skattefri kørselsgodtgørelse   
(kørsel i egen bil eller motorcykel over 20.000 km/år) 1,94 kr.

Personalegoder 2018
Personalegoder – med konkret sammenhæng med arbejdet 
(bagatelgrænse)   6.100 kr.
Personalegoder – uden konkret sammenhæng til arbejdet (ba-
gatelgrænse)   1.100 kr.
Værdi af fri bil minimum                     160.000 kr.
Værdi af fri bil – bilens værdi indtil 300.000 kr.         25 %
Værdi af fri bil – bilens værdi over 300.000 kr.          20 %
Værdi af fri sommerbolig – uge 22-34 0,50 % pr. uge
Værdi af fri sommerbolig – øvrige uger          0,25 % pr. uge
Værdi af fri telefon, computer og internet   2.800 kr.

Kost og logi 2018
Kost for turistchauffører (pr. døgn ved i Danmark)     75 kr.
Kost for turist chauffører (pr. døgn ved rejse i udlandet) 150 kr.
Kost og små fornødenheder for andre lønmodtagere   498 kr.
Logigodtgørelse  214 kr.
Rejsefradrag maximumsgrænse                     27.400 kr.
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ARBEJDSTØJ/UNIFORM
Arbejdstøj/uni-
form stillet til rå-
dighed beskattes 
ikke - forudsat at 
beklædningen er 
passende for det 
pågældende ar-
bejde. Men også 
arbejdsgiverbetalt 
beklædning i form 
af habitter, skjorter 

og trøjer er som udgangspunkt skattefri, 
hvis følgende to betingelser er opfyldt:
• Tøjet skal i overvejende grad været an-
skaffet i arbejdsgiverens interesse. Det 
betyder, at der skal være fi rmalogo eller 
lignende på tøjet.
• Udgiften til tøj må årligt ikke - sammen 
med værdien af andre goder, der er om-
fattet af den særlige bagatelgrænse for 
visse personalegoder - overstige 6.100 
kr. (2018).

Almindelige beklædningsgenstande fal-
der ind under bagatelgrænsen, hvis der er 
en direkte sammenhæng mellem tøjet og 
arbejdets udførelse. Bagatelgrænsen kan 
derfor ikke anvendes, hvis tøjet har karak-
ter af almindelig privat beklædning, idet 
der i så fald ikke kan påvises en konkret 
sammenhæng med den ansattes arbej-
de. Hvis tøjet tydeligt fremstår som fi rma 
beklædning med synligt navn, logo eller 
tilsvarende, og i øvrigt i overvejende grad 
anvendes i arbejdstiden, er der normalt 
ikke grundlag for beskatning, hvis tøjet 
efter en konkret 
vurdering ikke erstatter privat tøj.

For at være nogenlunde sikker på ikke 
at blive beskattet af en tøjordning er det 
derfor vigtigt, at den enkelte medarbejder 
vælger tøj, som naturligt kan benyttes af 
den pågældende i arbejdstiden. Samtidig 
er det en forudsætning for skattefrihe-
den, at tøjet er påført synligt navn eller 
logo. Er disse betingelser overholdt, er 
der som altovervejende hovedregel ikke 
grundlag for at beskatte medarbejderne 
af tøjets værdi.

Sportsbeklædning
Hvis virksomheden stiller sportstøj til rå-
dighed for sine medarbejdere, kan virk-
somheden fratrække momsen, hvis med-
arbejderne er forpligtede til at levere tøjet 
tilbage, når de ikke længere er ansat i 
virksomheden.

DELELEASING BIL
Ideen bag konceptet om deleleasing er, at 
et fi rma og en medarbejder hver indgår 
en leasingaftale vedrørende samme bil, 
hvorved omkostningerne ved at have 
bil deles mellem arbejdsgiver og med-
arbejder.

Der etableres to identiske leasingkontrak-
ter, henholdsvis en mellem arbejdsgiver 
og leasingselskab samt en mellem medar-
bejder og leasingselskab. De to kontrakter 
sikrer, at de samlede omkostninger til 
leasingselskabet fordeles mellem arbejds-
giver og medarbejder med
præcis den del, som vedrører deres andel 
af den samlede kørsel.

Fordelingen af udgifterne indebærer, at 
medarbejderen udelukkende betaler for 
de privat kørte kilometer i bilen, og ar-
bejdsgiveren betaler udelukkende for 
den erhvervsmæssige kørsel. Samtidig 
slipper medarbejderen for beskatning af 
fri fi rmabil, fordi det er  leasingselskabet 
og ikke arbejdsgiveren, der stiller bilen til 
rådighed. For at kunne foretage og do-
kumentere den eksakte kørselsfordeling 
skal der føres fuldt kørselsregnskab.  Dele-
leasingbiler monteres derfor normalt med 
en elektronisk kørebog, som registrerer 
al kørsel. Herudover skal en række andre 
krav overholdes.

BONUSPOINT
Point, optjent i forbindelse med arbejds-
giverbetalte fl yrejser og hotelovernat-
ninger, er skattepligtige, hvis den ansatte 

bruger dem privat. Der skal betales skat 
af værdien af frirejsen/overnatningen, 
det vil sige det beløb, den ansatte skulle 
have betalt til fl yselskab /rejsebureau eller 
hotel, hvis der ikke havde været anvendt 
bonuspoint.

Der er tale om B-indkomst, hvor arbejds-
giveren ikke skal indeholde AM-bidrag og 
A-skat af frirejsens værdi. Arbejdsgiveren 
har ingen indberetningspligt.

FIRMASPORT 
OG MOTION
En arbejdsgiver kan 
skattefrit stille sports- 
og motionsfaciliteter til 
rådighed på arbejdsplad-
sen. Skattefriheden for medarbejderne 
er dog betinget af, at tilbuddet omfatter 
samtlige medarbejdere.

Ligeledes er arbejdsgiverens betaling af 
udgifter til fi rmaidræt normalt skattefri for 
de deltagende medarbejdere.
Deltagelse i fx DHL-stafetten er normalt 
skattefri for medarbejdere. Skattefrihe-
den omfatter de situationer, hvor alle 
medarbejdere opfordres til at deltage, 
hvor disciplinen/distancerne anses at væ-
re af en sådan længde, at en bred kreds 
af medarbejdere har forudsætning for 
at deltage, samt at det pågældende ar-
rangement egner sig som socialt arran-
gement.

Afholder arbejdsgiveren medarbejderens 
private udgifter til fi tness eller andre kon-
tingenter, er værdien heraf skattepligtig 
for medarbejderen.

FORTÆRING
Værdien af arbejdsgiverbetalt mad og 
drikke i forbindelse med overarbejde er 
skattepligtig. Værdien indgår dog ved 
opgørelsen af bagatelgrænsen på 6.100 
kr. (2018). Udgifter til bespisning på re-
staurant i forbindelse med interne møder 
er ikke skattepligtig under forudsætning 
af, at anledningen er erhvervsmæssig.

Uddrag af BDOs Publikation: 
Skat, moms og personalegoder 2018 

BDO har udgivet en publikation: Skat, moms og personalegoder 2018. Interessant og lærerig læs-
ning. Hermed et uddrag af denne publikation, har dog udeladt moms forklaringer. Det kan varmt 
anbefales at du downloader publikationen på BDOs hjemmeside og bruger den som håndbog. 

BDO har udgivet en publikation: Skat, moms og personalegoder 2018. Interessant og lærerig 
læsning. Hermed et uddrag af denne publikation, har dog udeladt moms forklaringer. Det kan 
varmt anbefales at du downloader publikationen på BDOs hjemmeside og bruger den som 
håndbog.  

Uddrag ad BDOs Publikation: Skat, moms og personalegoder 2018  

 

 
 
ARBEJDSTØJ/UNIFORM 
Arbejdstøj/uniform stillet til rådighed 
beskattes ikke - forudsat at beklædningen 
er passende for det pågældende arbejde. 
Men også arbejdsgiverbetalt beklædning i 
form af habitter, skjorter og trøjer er som 
udgangspunkt skattefri, hvis følgende to 
betingelser er opfyldt: 
• Tøjet skal i overvejende grad været 
anskaffet i arbejdsgiverens interesse. Det 
betyder, at der skal være firmalogo eller 
lignende på tøjet. 
• Udgiften til tøj må årligt ikke - sammen 
med værdien af andre goder, der er 
omfattet af den særlige bagatelgrænse for 
visse personalegoder - overstige 6.100 kr. 
(2018). 
 
Almindelige beklædningsgenstande falder 
ind under bagatelgrænsen, hvis der er en 
direkte sammenhæng mellem tøjet og 
arbejdets udførelse. Bagatelgrænsen kan 
derfor ikke anvendes, hvis tøjet har 
karakter af almindelig privat beklædning, 
idet der i så fald ikke kan påvises en 
konkret sammenhæng med den ansattes 
arbejde. Hvis tøjet tydeligt fremstår som 
firma beklædning med synligt navn, logo 
eller tilsvarende, og i øvrigt i overvejende 
grad anvendes i arbejdstiden, er der 
normalt ikke grundlag for beskatning, hvis 
tøjet efter en konkret  
vurdering ikke erstatter privat tøj. 
 
For at være nogenlunde sikker på ikke at 
blive beskattet af en tøjordning er det 

derfor vigtigt, at den enkelte medarbejder 
vælger tøj, som naturligt kan benyttes af 
den pågældende i arbejdstiden. Samtidig er 
det en forudsætning for skattefriheden, at 
tøjet er påført synligt navn eller logo. Er 
disse betingelser overholdt, er der som 
altovervejende hovedregel ikke grundlag 
for at beskatte medarbejderne af tøjets 
værdi. 
 
Sportsbeklædning 
Hvis virksomheden stiller sportstøj til 
rådighed for sine medarbejdere, kan 
virksomheden fratrække momsen, hvis 
medarbejderne er forpligtede til at levere 
tøjet tilbage, når de ikke længere er ansat i 
virksomheden. 
 
DELELEASING BIL 
Ideen bag konceptet om deleleasing er, at 
et firma og en medarbejder hver indgår en 
leasingaftale vedrørende samme bil, 
hvorved omkostningerne ved at have bil 
deles mellem arbejdsgiver og medarbejder. 
 
Der etableres to identiske 
leasingkontrakter, henholdsvis en mellem 
arbejdsgiver og leasingselskab samt en 
mellem medarbejder og leasingselskab. De 
to kontrakter sikrer, at de samlede 
omkostninger til leasingselskabet fordeles 
mellem arbejdsgiver og medarbejder med 
præcis den del, som vedrører deres andel af 
den samlede kørsel. 
 
Fordelingen af udgifterne indebærer, at 
medarbejderen udelukkende betaler for de 
privat kørte kilometer i bilen, og 
arbejdsgiveren betaler udelukkende for den 
erhvervsmæssige kørsel. Samtidig slipper 
medarbejderen for beskatning af fri 
firmabil, fordi det er  leasingselskabet og 
ikke arbejdsgiveren, der stiller bilen til 
rådighed. For at kunne foretage og 
dokumentere den eksakte kørselsfordeling 
skal der føres fuldt kørselsregnskab.  
Deleleasingbiler monteres derfor normalt 
med en elektronisk kørebog, som 

registrerer al kørsel. Herudover skal en 
række andre krav overholdes. 
 
BONUSPOINT 
Point, optjent i forbindelse med 
arbejdsgiverbetalte flyrejser og 
hotelovernatninger, er skattepligtige, hvis 
den ansatte bruger dem privat. Der skal 
betales skat af værdien af 
frirejsen/overnatningen, det vil sige det 
beløb, den ansatte skulle have betalt til 
flyselskab /rejsebureau eller hotel, hvis der 
ikke havde været anvendt bonuspoint. 
 
Der er tale om B-indkomst, hvor 
arbejdsgiveren ikke skal indeholde AM-
bidrag og A-skat af frirejsens værdi. 
Arbejdsgiveren har ingen 
indberetningspligt. 
 

 
 
FIRMASPORT OG MOTION 
En arbejdsgiver kan skattefrit stille sports- 
og motionsfaciliteter til rådighed på  
arbejds pladsen. Skattefriheden for 
medarbejderne er dog betinget af, at 
tilbuddet omfatter samtlige medarbejdere. 
 
Ligeledes er arbejdsgiverens betaling af 
udgifter til firmaidræt normalt skattefri for 
de deltagende medarbejdere. 
Deltagelse i fx DHL-stafetten er normalt 
skattefri for medarbejdere. Skattefriheden 
omfatter de situationer, hvor alle 
medarbejdere opfordres til at deltage, hvor 
disciplinen/distancerne anses at være af en 
sådan længde, at en bred kreds af 
medarbejdere har forudsætning for at 
deltage, samt at det pågældende 
arrangement egner sig som socialt 
arrangement. 
 
Afholder arbejdsgiveren medarbejderens 
private udgifter til fitness eller andre 
kontingenter, er værdien heraf 
skattepligtig for medarbejderen. 
 

FORTÆRING 
Værdien af arbejdsgiverbetalt mad og 
drikke i forbindelse med overarbejde er 
skattepligtig. Værdien indgår dog ved 
opgørelsen af bagatelgrænsen på 6.100 kr. 
(2018). Udgifter til bespisning på 
restaurant i forbindelse med interne møder 
er ikke skattepligtig under forudsætning 
af, at anledningen er erhvervsmæssig. 
 
JUBILÆUMSGRATIALER/-GAVER 
For gaver eller gratialer fra arbejdsgiveren 
i anledning af den ansattes eller 
virksomhedens jubilæum findes en 
skattefri bundgrænse på 8.000 kr. Der skal 
heller ikke betales AM-bidrag af 
jubilæumsgratialer inden for den skattefrie 
bundgrænse. Beløb udover bundgrænsen er 
fuldt skatte- og AM-bidragspligtige. Det er 
en betingelse for anvendelse af reglerne i 
forbindelse med den ansattes jubilæum, at 
ansættelsen har varet i 25, 35 eller et 
større antal år deleligt med 5. Hvis den 
virksomhed, hvor arbejdstageren er eller 
har været ansat, har bestået i et antal år, 
der er deleligt med 25, er gaver, gratialer 
og lignende fra den pågældende 
arbejdsgiver ligeledes omfattet af den 
skattefrie bundgrænse på 8.000 kr. 
 
Bestemmelsen omfatter også udbetalte 
jubilæumsgratialer fra en virksomhed, som 
siden starten har skiftet ejer, når blot der 
før og efter ejerskiftet er rimelig identitet i 
virksomhedens arbejdsområde. 
 
 

 
 
KØREKORT 
Et (delvist) arbejdsgiverbetalt kørekort, der 
skal bruges som led i arbejdets udførelse, 
kan omfattes af bagatelgrænsereglerne. For 
nogle uddannelser, fx 
mekanikeruddannelsen, gælder, at der som 
et lovpligtigt element i uddannelsen indgår 
erhvervelsen af kørekort til almindelig bil. 
I sådanne særlige situationer, hvor 
arbejdsgiveren har pligt til at afholde 
udgiften til kørekort for sine medarbejdere, 

vil udgiften være omfattet af 
skattefriheden for arbejdsgiverbetalte 
uddannelser. 
 

 
 
RABATTER, PRISNEDSLAG MV. 
Rabatter på varer og tjenesteydelser, som 
arbejdsgiveren handler med, beskattes kun 
i det omfang, rabatten overstiger avancen 
hos arbejdsgiveren. Der skal med andre ord 
ske beskatning ved salgspriser under 
virksomhedens omkostninger ved at 
producere varen eller 
tjenesteydelsen inkl. afgifter samt ved 
salgspris under virksomhedens købspris. 
 
REJSER 
Deltagelse i rejser/arrangementer, der har 
en direkte og konkret sammenhæng med 
virksomhedens indkomstskabende 
aktivitet, beskattes ikke.  
 
Når ægtefællens deltagelse i rejsen er klart 
forretningsmæssigt begrundet, sker der 
ikke beskatning af nogen værdi heraf. Den 
forretningsmæssige begrundelse vil 
imidlertid kun undtagelsesvist være 
opfyldt, når ægtefællen ikke er ansat i 
virksomheden. Deltagelse i studierejser 
beskattes ikke i de tilfælde, hvor det 
forretningsmæssige formål med rejsen ikke 
har underordnet betydning i forhold til det 
selskabelige. Medarbejdere beskattes af 
rene ferierejser, der er uden direkte 
sammenhæng med virksomhedens 
aktiviteter. Det samme er tilfældet, hvis 
der afholdes ferie i tilknytning til en ren 
forretningsrejse. Den skattepligtige værdi 
fastsættes som de meromkostninger, der er 
forbundet med ferierejsen. I visse tilfælde 
kan ferierejser i tilknytning til 
forretningsrejser være omfattet af 
bagatelgrænsereglerne. 
 
SPONSORBILLETTER 
En arbejdsgiver kan skattefrit give sine 
medarbejdere fribilletter til private formål 
til et kulturelt eller sportsligt arrangement, 
når arbejdsgiver er sponsor af 

arrangementet. Det er en forudsætning, at 
de ansatte får fribilletterne af deres 
arbejdsgiver, som samtidig er sponsor af 
det sportslige eller kulturelle arrangement. 
Det er også en forudsætning, at 
fribilletterne ikke udgør hovedydelsen i 
sponsorkontrakten. Det forudsættes, at 
hovedydelsen udgør reklameydelser - 
eksempelvis i form af, at virksomheden får 
sit navn og/eller logo på  bannerreklamer, 
hjemmesider, programmer mv. 
 
SUNDHEDSBEHANDLING, 
ALKOHOL- OG RYGEAFVÆNNING 
Der er skattefrihed for arbejdsgiverbetalt 
behandling af medarbejderens misbrug af 
medicin, alkohol, andre rusmidler eller 
rygeafvænning. Derimod er skattefriheden 
for arbejdsgiverbetalt lægefagligt, 
begrundet behandling af en medarbejder 
ved sygdom eller ulykke, herunder 
behandling af psykiske lidelser hos en 
psykolog eller psykiater og behandling hos 
en kiropraktor ophævet. Ophævelsen 
omfatter også tilsvarende 
sygdomsforebyggende behandling og 
præmien for forsikringer, der dækker de 
pågældende behandlinger. Ydelserne 
undtages fra bagatelgrænsen for mindre 
personalegoder. De er derfor skattepligtige, 
selv om de sammen med andre goder fra 
arbejdsgiveren ikke overstiger 1.100 kr. 
 
En række betingelser skal være opfyldt, for 
at der er skattefrihed for medarbejderne af 
arbejdsgiverbetalt behandling for misbrug 
af medicin, alkohol og rygeafvænning mv.: 
 
Led i generel personalepolitik 
Udgifterne skal afholdes som led i 
arbejdsgiverens generelle personalepolitik 
for alle medarbejdere. 
 
Lægeerklæring 
Ved behandling for misbrug af medicin, 
alkohol og andre rusmidler er det 
nødvendigt med en skriftlig lægeerklæring 
om, at medarbejderen har behov for 
behandlingen. 
 
Arbejdsrelaterede skader 
Der vil fortsat være skattefrihed for 
forebyggelse og behandling af 
arbejdsrelaterede skader og sygdomme. 
Massageordninger og lignende på 
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JUBILÆUMSGRATIALER/-GAVER
For gaver eller gratialer fra arbejdsgive-
ren i anledning af den ansattes eller virk-
somhedens jubilæum findes en skattefri 
bundgrænse på 8.000 kr. Der skal heller 
ikke betales AM-bidrag af jubilæumsgra-
tialer inden for den skattefrie bundgræn-
se. Beløb udover bundgrænsen er
fuldt skatte- og AM-bidragspligtige. Det 
er en betingelse for anvendelse af regler-
ne i forbindelse med den ansattes jubilæ-
um, at ansættelsen har varet i 25, 35 eller 
et større antal år deleligt med 5. Hvis den 
virksomhed, hvor arbejdstageren er eller 
har været ansat, har bestået i et antal år, 
der er deleligt med 25, er gaver, gratialer 
og lignende fra den pågældende arbejds-
giver ligeledes omfattet af den skattefrie 
bundgrænse på 8.000 kr.

Bestemmelsen omfatter også udbetalte 
jubilæumsgratialer fra en virksomhed, 
som siden starten har skiftet ejer, når 
blot der før og efter ejerskiftet er rimelig 
identitet i virksomhedens arbejdsområde.

KØREKORT
Et (delvist) arbejdsgiverbetalt kørekort, 
der skal bruges som led i arbejdets udfø-
relse, kan omfattes af bagatelgrænsereg-
lerne. For nogle uddannelser, fx mekani-
keruddannelsen, gælder, at der som et 
lovpligtigt element i uddannelsen indgår 
erhvervelsen af kørekort til almindelig 
bil. I sådanne særlige situationer, hvor 
arbejdsgiveren har pligt til at afholde ud-
giften til kørekort for sine medarbejdere, 
vil udgiften være omfattet af skattefrihe-
den for arbejdsgiverbetalte uddannelser.

RABATTER, PRISNEDSLAG MV.
Rabatter på varer og tjenesteydelser, som 
arbejdsgiveren handler med, beskattes 
kun i det omfang, rabatten overstiger 
avancen hos arbejdsgiveren. Der skal med 
andre ord ske beskatning ved salgspriser 
under virksomhedens omkostninger ved 
at producere varen eller
tjenesteydelsen inkl. afgifter samt ved 
salgspris under virksomhedens købspris.

REJSER
Deltagelse i rejser/arrangementer, der 
har en direkte og konkret sammenhæng 
med virksomhedens indkomstskabende 
aktivitet, beskattes ikke. 

Når ægtefællens deltagelse i rejsen er 
klart forretningsmæssigt begrundet, sker 
der ikke beskatning af nogen værdi her-
af. Den forretningsmæssige begrundelse 
vil imidlertid kun undtagelsesvist være 
opfyldt, når ægtefællen ikke er ansat i 
virksomheden. Deltagelse i studierejser 
beskattes ikke i de tilfælde, hvor det for-
retningsmæssige formål med rejsen ikke 
har underordnet betydning i forhold til 
det selskabelige. Medarbejdere beskat-
tes af rene ferierejser, der er uden direk-
te sammenhæng med virksomhedens 
aktiviteter. Det samme er tilfældet, hvis 
der afholdes ferie i tilknytning til en ren 
forretningsrejse. Den skattepligtige vær-
di fastsættes som de meromkostninger, 
der er forbundet med ferierejsen. I visse 
tilfælde kan ferierejser i tilknytning til 
forretningsrejser være omfattet af baga-
telgrænsereglerne.

SPONSORBILLETTER
En arbejdsgiver kan skattefrit give sine 
medarbejdere fribilletter til private for-
mål til et kulturelt eller sportsligt arran-
gement, når arbejdsgiver er sponsor af 
arrangementet. Det er en forudsætning, 
at de ansatte får fribilletterne af deres 
arbejdsgiver, som samtidig er sponsor 
af det sportslige eller kulturelle arrange-
ment. Det er også en forudsætning, at 
fribilletterne ikke udgør hovedydelsen i 
sponsorkontrakten. Det forudsættes, at 
hovedydelsen udgør reklameydelser - ek-
sempelvis i form af, at virksomheden får 
sit navn og/eller logo på  bannerreklamer, 
hjemmesider, programmer mv.

SUNDHEDSBEHANDLING, ALKOHOL- 
OG RYGEAFVÆNNING
Der er skattefrihed for arbejdsgiverbetalt 
behandling af medarbejderens misbrug 
af medicin, alkohol, andre rusmidler eller 
rygeafvænning. Derimod er skattefrihe-
den for arbejdsgiverbetalt lægefagligt, 
begrundet behandling af en medarbejder 
ved sygdom eller ulykke, herunder
behandling af psykiske lidelser hos en 
psykolog eller psykiater og behandling 
hos en kiropraktor ophævet. Ophævelsen 
omfatter også tilsvarende sygdomsfore-
byggende behandling og præmien for 
forsikringer, der dækker de pågældende 
behandlinger. Ydelserne undtages fra ba-
gatelgrænsen for mindre personalegoder. 
De er derfor skattepligtige, selv om de 
sammen med andre goder fra arbejdsgi-
veren ikke overstiger 1.100 kr.

En række betingelser skal være opfyldt, 
for at der er skattefrihed for medarbej-
derne af arbejdsgiverbetalt behandling 

for misbrug af medicin, alkohol og ryge-
afvænning mv.:

Led i generel personalepolitik
Udgifterne skal afholdes som led i ar-
bejdsgiverens generelle personalepolitik 
for alle medarbejdere.

Lægeerklæring
Ved behandling for misbrug af medicin, 
alkohol og andre rusmidler er det nød-
vendigt med en skriftlig lægeerklæring 
om, at medarbejderen har behov for be-
handlingen.

Arbejdsrelaterede skader
Der vil fortsat være skattefrihed for fore-
byggelse og behandling af arbejdsrelate-
rede skader og sygdomme. Massageord-
ninger og lignende på arbejdspladsen vil 
derfor fortsat være skattefrie, når der er 
tale om forebyggelse eller behandling af 
arbejdsrelaterede skader eller sygdomme.

SYGE- OG ULYKKESFORSIKRINGER
Arbejdsgiverbetalt syge- og ulykkesforsik-
ring, der udelukkende dækker i arbejds-
tiden, beskattes ikke. Medarbejderen be-
skattes heller ikke i tilfælde, hvor forsik-
ringen også dækker i fritiden, men hvor 
forsikringssummen højst udgør 500.000 
kr. Overstiger forsikringssummen 500.000 
kr., skal der foretages en opdeling af præ-
mien, så den del af præmien, der medgår 
til dækning af risikoen i arbejdstiden, er 
indkomstskattefri, mens hele den del af 
præmien, der medgår til dækning af risi-
koen i fritiden, er skattepligtig.

UDDANNELSES- OG KURSUSUDGIFTER
Arbejdsgiverens betaling af uddannel-
sesudgifter - herunder transport og an-
skaffelse af bøger - beskattes ikke. Det 
gælder, uanset om der er tale om grund-, 
efter- eller videreuddannelse. Eneste krav 
er, at uddannelsen eller kurset ikke er af 
privat karakter for medarbejderen.
Deltagelse i kurser er ligeledes skattefrit, 
når det sker på arbejdsgiverens foranled-
ning og med henblik på arbejdet i dennes 
tjeneste.
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 Nyt fra København og omegn:

Vandretur 24. august 2017
Den 24. august gik årets første tur til Christianshavn, hvor vi 
mødtes ved Operaen og vandrede over 12 broer, bare en lille 
tur på cirka 4 km, hvor Lotte delte ud at sin viden omkring 
broerne.

Vi havde selvfølgelig et pit-stop undervejs, hvor der var sørget 
for forplejning, vi skulle jo ikke gå kolde.

Vejret var heldigvis med os, og regnen blev væk. Efter vandre-
turen sluttede vi i Sofi ekælderen på Christianshavn, hvor en 
dejlig burger ventede. Tak for turen til Lotte Warner.

Susan Meincke.

Fyraftensmøde med fagligt indhold 5. september 2017
Mini-kursus med sidste nyt om Sociale medier afholdt af Su-
sanne Fasting.

Vi var en lille sluttet kreds, der startede med at spise og net-
værke. Bagefter hørte og så vi Susannes Fastings gennemgang, 
især om Facebook og lidt om LinkedIn.

Susanne Fasting besvarede vore mange spørgsmål, som sæd-
vanligt med stort engagement. Siden sidst havde Facebook 
tilføjet nogle nye tiltag, blandt andet i personlige indstillinger 
om hvem der skulle lukke eller eventuelt overtage ens Face-
book-profi l ved dødsfald. Nogle af de kendte Facebook-ikoner 
og felter havde holdt fl yttedag, så vi fi k vist, hvor vi kunne 
fi nde dem. De vises heller ikke på samme måde på pc, tablets 
og smartphones. 

Susanne Fasting viste også lidt fra LinkedIn, og fortalte, at det 
efterhånden er bygget op på samme måde som Facebook. 
LinkedIn bruges primært erhvervsmæssigt mellem virksomhe-
der og arbejdstagere. Ved at lægge ens eget CV på LinkedIn, 
netværker man fagligt, og det gavner, når man er jobsøgende, 
man kan eventuelt blive headhunted på denne måde.
 
Det var en god og lærerig aften. Susanne Fasting har efterføl-

gende sendt sin præsentation fra aftenen, så vi kan genopfriske 
gennemgangen.

Præsentationen ligger som pdf under Arrangementer for Kø-
benhavn og omegn

Susan Baerens

Medlemsmøde hos Marion Pedersen 11. oktober 2017
Turen over Atlanten
Vi var inviteret hjem til Marion og Henrik Pedersen, som viste 
fi lm og fortalte om deres sejltur over Atlanten i båden Y/S Røde 
Orm, sammen med en god ven, bare de 3 alene.

Marion og Henrik Pedersen fortalte om deres overvejelser for 
turen, og hvordan de forberedte turen. Vi fi k et indblik i, hvor-
dan livet var om bord og hvordan det var at tage nattevagten 
helt alene på dækket, kun med stjernerne som selskab.

En dejlig aften hvor vi selvfølgelig fi k lidt at spise samt kage. 
En stor tak til Marion og Henrik Pedersen.

Susan Meincke 

Besøg hos Mads Heindorf
Efter lidt besvær med datoer lykkedes det heldigvis mandag 
den 13. november at komme på virksomhedsbesøg hos Mads 
Heindorf Jewellery i Gothersgade – lige overfor Rosenborg Slot.
Butikken og værkstedet er ikke ret stort, så vi klemte os lidt 
sammen og trippede ned i kælderen, hvor vi hørte Mads He-
indorf fortælle om forretningens start, om drømme og visioner, 
mens vi nød et glas Champagne. 
Vi hørte om modelopbygning, lodninger og om hvordan der 
fi les, smeltes og om indfatninger. Eksempler på det fi k vi lov 
at se og spørge ind til. 
Vi blev grebet af hans gå-på mod og virkelyst, og historiens 
vingesus i det gamle snævre kælderlokale var med til at vi kun-
ne forestille os, hvordan kreativitet og fantasi kunne overføres 
til at lave nye unikke smykker.
Da vi kom op til selve værkstedet igen, havde vi mulighed for 
at se, hvordan der kan arbejdes med smykkerne. En ung kvin-
de og en mand – begge guldsmedelærlinge - var i gang med 
forskellige arbejder.

Mads laver mange helt unikke og personlige smykker til en 
stor kræsen kundeskare, hvilket man kunne se på hans ”Wall of 
Fame”. Mange kendte har fundet vej til hans forretning og har 
fået tegnet og fremstillet lige det smykke, den ring eller andet 
til dem personligt, som de havde ønsket sig. Til Virksomme 
Kvinder er han ved at fremstille vores ”dame” i en opdateret 
udgave – ligesom Mads har renoveret vores formandskæde 
så den skinner igen.

Besøg hos Mads Heindorf 
Efter lidt besvær med datoer lykkedes det 
heldigvis mandag den 13. november at 
komme på virksomhedsbesøg hos Mads 
Heindorf Jewellery i Gothersgade – lige 
overfor Rosenborg Slot. 

Butikken og værkstedet er ikke ret stort, så 
vi klemte os lidt sammen og trippede ned i 
kælderen, hvor vi hørte Mads Heindorf 
fortælle om forretningens start, om 
drømme og visioner, mens vi nød et glas 
Champagne.  

Vi hørte om modelopbygning, lodninger og 
om hvordan der files, smeltes og om 
indfatninger. Eksempler på det fik vi lov at 
se og spørge ind til.  

Vi blev grebet af hans gå-på mod og 
virkelyst, og historiens vingesus i det 
gamle snævre kælderlokale var med til at 
vi kunne forestille os, hvordan kreativitet 
og fantasi kunne overføres til at lave nye 
unikke smykker. 

Da vi kom op til selve værkstedet igen, 
havde vi mulighed for at se, hvordan der 
kan arbejdes med smykkerne. En ung 
kvinde og en mand – begge 
guldsmedelærlinge - var i gang med 
forskellige arbejder. 

Mads laver mange helt unikke og 
personlige smykker til en stor kræsen 
kundeskare, hvilket man kunne se på hans 
”Wall of Fame”. Mange kendte har fundet 
vej til hans forretning og har fået tegnet og 
fremstillet lige det smykke, den ring eller 
andet til dem personligt, som de havde 
ønsket sig. Til Virksomme Kvinder er han 
ved at fremstille vores ”dame” i en 
opdateret udgave – ligesom Mads har 
renoveret vores formandskæde så den 
skinner igen. 

Der bliver også lavet kollektioner, så der er 
meget at vælge imellem, og i forskellige 
prisklasser. 

Nye kunder er også velkomne, og på 
hjemmesiden kan man læse mere. Mads 
indbyder bl.a. til jule- events med englestøv 
og julelys. 

Det var et spændende besøg og efter vi 
havde mulighed for at handle, gik vi få 

meter hen til en italiensk restaurant og 
spiste buffet. 

Andet sted i Bladet kan du læse mere om 
Mads Heindorf og hans baggrund. 
Lotte Warner, København 

 

 

 

 

 

Besøg hos Mads Heindorf 
Efter lidt besvær med datoer lykkedes det 
heldigvis mandag den 13. november at 
komme på virksomhedsbesøg hos Mads 
Heindorf Jewellery i Gothersgade – lige 
overfor Rosenborg Slot. 

Butikken og værkstedet er ikke ret stort, så 
vi klemte os lidt sammen og trippede ned i 
kælderen, hvor vi hørte Mads Heindorf 
fortælle om forretningens start, om 
drømme og visioner, mens vi nød et glas 
Champagne.  

Vi hørte om modelopbygning, lodninger og 
om hvordan der files, smeltes og om 
indfatninger. Eksempler på det fik vi lov at 
se og spørge ind til.  

Vi blev grebet af hans gå-på mod og 
virkelyst, og historiens vingesus i det 
gamle snævre kælderlokale var med til at 
vi kunne forestille os, hvordan kreativitet 
og fantasi kunne overføres til at lave nye 
unikke smykker. 

Da vi kom op til selve værkstedet igen, 
havde vi mulighed for at se, hvordan der 
kan arbejdes med smykkerne. En ung 
kvinde og en mand – begge 
guldsmedelærlinge - var i gang med 
forskellige arbejder. 

Mads laver mange helt unikke og 
personlige smykker til en stor kræsen 
kundeskare, hvilket man kunne se på hans 
”Wall of Fame”. Mange kendte har fundet 
vej til hans forretning og har fået tegnet og 
fremstillet lige det smykke, den ring eller 
andet til dem personligt, som de havde 
ønsket sig. Til Virksomme Kvinder er han 
ved at fremstille vores ”dame” i en 
opdateret udgave – ligesom Mads har 
renoveret vores formandskæde så den 
skinner igen. 

Der bliver også lavet kollektioner, så der er 
meget at vælge imellem, og i forskellige 
prisklasser. 

Nye kunder er også velkomne, og på 
hjemmesiden kan man læse mere. Mads 
indbyder bl.a. til jule- events med englestøv 
og julelys. 

Det var et spændende besøg og efter vi 
havde mulighed for at handle, gik vi få 

meter hen til en italiensk restaurant og 
spiste buffet. 

Andet sted i Bladet kan du læse mere om 
Mads Heindorf og hans baggrund. 
Lotte Warner, København 
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Elisabeth Ubbesen og Niels Jørgen Pedersen, ejere af Palletten, 
havde lagt op til en spændende og hyggelig aften.

Kl. 18.00 blev vi budt velkommen – og efterfølgende blev der 
budt på et stort og lækkert Tapas ta´ selv bord.

Under spisningen var der lejlighed til at stille spørgsmål – li-
gesom Elisabeth Ubbesen og Niels Jørgen Pedersen fortalte 
om Senior Bofællesskab Paletten: I 2015 besluttede Thisted 
Kommune at nedlægge Nors Ældrecenter og udbyde byg-
ningen i udbud, Elisabeth Ubbesen og Niels Jørgen Pedersen 
indleverede et tilbud, som beskrev hvilke tanker og idéer de 
havde med den smukke bygning – navngav projektet Pallet-
ten – og kommunen valgte dette projekt, som det bedste af 
de indkomne bud.

I dag består Palletten af 15 beboerlejligheder, der alle er udlejet 
til faste beboere – derudover fi ndes der 2 gæstelejligheder og 
2 gæsteværelser, som har stor søgning fra fjern og nær.

Palletten har ansat en daglig leder, som har ansvaret for bo-
fælleskabets aktiviteter, facebookside og husets øvrige arran-
gementer.
Bofællesskabet indeholder bibliotek, fælleskøkken, store fælles 
arealer, sydvendte terrasser og udendørs arealer med højbede, 
hvor der dyrkes forskellige grønsager til brug for de jævnlige 
fællesspisninger.

Ønsker beboerne at deltage i andre fælles aktiviteter, er der 
koncerter, foredrag, sangaftener, trædrejning, udfl ugter, fæl-
lesmøder, kortspil, basarer, julemarkeder etc. i tæt samarbejde 
med det lokale aktivitetsnetværk: Aktiv Netværk Nors.

Det var en rigtig dejlig aften, hvor vi også blev vist rundt i byg-
ningen – og hvor nogle af beboerne havde ”åben dør” – så vi 
kunne se de skønne lejligheder.

Vi havde en fantastisk aften og Palletten er virkelig en inspira-
tion for andre. Det er blevet et samlingspunkt i byen, og det 
har givet de faste beboere en mulighed for at bo i et fællesskab 
samt få glæde af det store aktivitetsniveau.

Palletten er også et bud på, hvordan vi i det danske samfund 
kan undgå ensomhed – og hvordan vi kan få et anderledes 
meningsfyldt og fælles positivt seniorliv.

Lisette H. Pedersen

  Nyt fra Nordvestjylland:

Virksomhedsbesøg på Senior Bofællesskab Palletten
Den 22. august 2017, en dejlig sommeraften, var vi 22 Virksom-
me kvinder samt ægtefæller, der besøgte Senior Bofællesska-
bet Palletten i Nors.

Der bliver også lavet kollektioner, så der er meget at vælge 
imellem, og i forskellige prisklasser.
Nye kunder er også velkomne, og på hjemmesiden kan man 
læse mere. Mads indbyder bl.a. til jule- events med englestøv 
og julelys.
Det var et spændende besøg og efter vi havde mulighed for 
at handle, gik vi få meter hen til en italiensk restaurant og 
spiste buffet.
Andet sted i Bladet kan du læse mere om Mads Heindorf og 
hans baggrund.

Lotte Warner, København 

Juletur 07. december 2017
Afdelingens juletur gik i år til Roskilde, hvor vi mødtes på Ca-
fe Korn til lidt økologisk æblegløgg og småkager. Da turen 
til Roskilde Domkirke desværre gik i ”vasken” blev der tid til 
juleshopping i den julepyntede gågade i Roskilde. Efter lidt 
shopping mødtes vi igen på Cafe Korn til terningkast om med-
bragte julegaver, og derefter fi k vi serveret en lækker juleplatte.
Cafe Korn er også en butik med mange spændende ting, et 
besøg værd.

Lotte Warner og Marion Pedersen lovede at rundvisningen i 
Roskilde Domkirke vil blive arrangeret på et senere tidspunkt.

En rigtig hyggelig juleafslutning med tak til Lotte Warner og 
Marion Pedersen.

Susan Meincke
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LOKALSTOF Kl. 18 mødte de øvrige medlemmer op – vi kunne derefter gå 
i gang med aftenens program: Spisning, pakkespil, kaffe og 
småkager – og sidst men ikke mindst hyggeligt samvær.
 
Det er det eneste møde i sæsonen, hvor der ikke er andet på 
programmet end tid til at snakke – om alt og ingenting.

Som sædvanlig blev det en sjov og livlig aften med masser af 
snak og hyggeligt samvær.

Lisette H. Pedersen

 
  Nyt fra Sydvestjylland:

Sommerudfl ugt til Kvie sø
Her travede vi en dejlig tur, rundt omkring søen, i en pragtfuld 
natur. Søen er en af de sjældne lobeliesøer, som er nærings-
fattige hedesøer. Fordi denne, som en sådan er truet, er der 
foretaget omlægning af dræn og afskæring af tilløb til søen 
fra dens tidligere afvandingsområde, som tilførte næringsrigt 
drænvand, hvilket forurenede søen. Den har en god vandkva-
litet og sandbund og er i store dele meget lav, hvilket gør den 
velegnet for børn. Der er desuden en badebro.
I 1992 blev søen forurenet af kalk, hvilket man rettede op på 
ved at tilføre grundvand i en periode indtil 1999. Herved be-

grænsede man konsekvenserne af forureningen. Søen bliver 
endvidere overvåget som led i NOVANA og var blandt andet 
i 2009 en af 19 særligt intensivt undersøgte søer. NOVANAs 
undersøgelser viser, at undervandsplanternes dækningsgrad 
i Kvie Sø er steget betydeligt fra 2007 til 2009 og har derfor en 
betydende vegetation. Af planter i søen kan især nævnes den i 
Danmark meget sjældne og fredede Gulgrøn Brasenføde, som 
har groet i søen allerede fra ca. 2000 fvt.
Mens vi spiste, kunne vi desuden nyde synet af et par påfugle, 
som åbenbart hørte til i nogle træer lige ved siden af spise-
stedet.

Merete Jensen

Edb kurser
Vi har afholdt 2 edb kurser, som vort eget medlem Elisabeth 
Weber har været læremester på.

Vi fi k lært en masse omkring, isætning af billeder, at gemme 
diverse ting og sager med mere. Vi har vist alle rigtig meget, 
som vi med fordel kunne lære meget mere om.

Merete Jensen

Besøg på Dellekompagniet
Tirsdag den 10. oktober var vi på virksomhedsbesøg på Delle-
kompagniet i Hanstholm.

Claus Vestergaard fortalte, at efter 2 år med forarbejde, prøver 
med mere startede de for 14 måneder siden med at producere 
grønne frikadeller.  Kun økologiske produkter bliver brugt til 
produktet, en stor succes men også et stort arbejde med at få 
danskere til at spise grønne frikadeller.

Dellekompaniet er leverandør til butikskæden Irma og sam-
arbejder med ABB catering, der leverer fast food til mange 
institutioner, hoteller og så videre.

De producerer også fi skefrikadeller tilsat økologisk grønt, og 
også disse er blevet en succes.

Lige nu er de i dialog med Årstiderne samt en tysk fastfood-
kæde.

Det er dejligt, når man kan se, at et nyt produkt kan sælges selv 
til “RIGTIGE” mænd, som normalt kun spiser den gammeldags 
frikadelle.

Det var en oplysende og dejlig aften som sluttede med, at vi 
kørte på Færgegrillen for i ro og mag at kunne fordøje afte-
nens indtryk.

Annegrethe Spanggaard

Kreativ aften i Nordvestjylland
Onsdag den 15. november var vi 13 medlemmer, som tog ud-
fordringen op og mødtes til en kreativ aften.

Linda Jeppesen, som blandt andet er underviser på aftenskolen 
i forskellige kreative fag, var kommet for at vise og hjælpe os 
med at lære quilling.

Quilling laves af tynde papirstrimler som rulles og foldes og til 
sidst limes på forskellige måder, for derefter at blive til kreati-
ve ophæng. Da julen nærmer sig, lærte hun os at lave hjerter, 
stjerner, snefnug og engle. 

Åse Søgaard

Julemøde Nordvestjylland
Torsdag den 7. december mødtes vi til vores traditionsrige 
julemøde i Jettes sommerhus i Vorupør.

15 Virksomme kvinder var tilmeldt.
Bestyrelsen, Jette og Bodil mødtes kl. 16 – og gik i gang med 
at forberede julemiddagen.

Sommerudflugt til Kvie sø 
Her travede vi en dejlig tur, rundt omkring 
søen, i en pragtfuld natur. Søen er en af de 
sjældne lobeliesøer, som er næringsfattige 
hedesøer. Fordi denne, som en sådan er truet, 
er der foretaget omlægning af dræn og 
afskæring af tilløb til søen fra dens tidligere 
afvandingsområde, som tilførte næringsrigt 
drænvand, hvilket forurenede søen. Den har 
en god vandkvalitet og sandbund og er i store 
dele meget lav, hvilket gør den velegnet for 
børn. Der er desuden en badebro. 

I 1992 blev søen forurenet af kalk, hvilket 
man rettede op på ved at tilføre grundvand i 
en periode indtil 1999. Herved begrænsede 
man konsekvenserne af forureningen. Søen 
bliver endvidere overvåget som led i 
NOVANA og var blandt andet i 2009 en af 19 
særligt intensivt undersøgte søer. NOVANAs 
undersøgelser viser, at undervandsplanternes 
dækningsgrad i Kvie Sø er steget betydeligt 
fra 2007 til 2009 og har derfor en betydende 
vegetation. Af planter i søen kan især nævnes 
den i Danmark meget sjældne og fredede 
Gulgrøn Brasenføde, som har groet i søen 
allerede fra ca. 2000 fvt. 

Mens vi spiste, kunne vi desuden nyde 
synet af et par påfugle, som åbenbart hørte 
til i nogle træer lige ved siden af 
spisestedet. 
Merete Jensen 
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LOKALSTOFSejltur med fl odbåden Helene på Haderslev Fjord
Dette arrangement var i samarbejde med afd. Sønderjylland. 
Pragtfuld sejltur,i skøn natur. Der var fi n markering med tal, så 
man kunne følge med i den meget spændende historie om-
kring området, som vi sejlede i.

Der var en forrygende god underholdning med “ Electric Fish 
“ som spillede musik fra 70`erne, og til i dag.

Merete Jensen

50 års jubilæum i Sydvestjyllands afdeling
Den 18. november 2017 kunne Sydvestjyllands afdeling fejre 
50 års jubilæum. Dette blev gjort med en festmiddag på re-
staurant Parken i Esbjerg.

Langt de fl este af vore medlemmer med ægtefælle/samlever 
var mødt op for at være med til at festliggøre dagen. Vor lands-
formand Anette Laursen var inviteret og holdt en både festlig 
og tankevækkende tale.

I løbet af aftenen kom Trine Avilda Jensen for at underholde 
os med sit fantastiske foredrag.

Trine Alvilda er en farverig multikunstner med en bred baggrund 
af erfaringer fra bl.a. tv-børneprogrammer, eget gymnastikinsti-
tut, rytmik, dans og drama. Endvidere er hun uddannet pædagog, 
krops og familie-terapeut, og certifi ceret ledercoach.
I årtier har hun været en fl ittigt brugt foredragsholder og under-
viser i privat og kommunalt regi, med undervisning i bl.a. opdra-
gelsens kunst, personlig udvikling, krop og kommunikation samt 
konsulent i ledelse og samarbejde.

Ved siden af dette får Trine Avilda tid til at være udøvende billed-
kunstner, hvor hun skaber eventyrlige, farverige, naive og sjove 
billeder med prinser, prinsesser, klovne og “badutspringere”.
I de seneste år har Trine Avilda sideløbende været optaget af ar-
bejdet som hospitalsklovn. Hun er uddannet i England, hvor hun 
også har været rundt på diverse hospitaler.
Om hendes store barnesjæl kan det siges, at den er større end 
hendes alder og det er netop den styrke, der gør det naturligt for 

Sejltur med flodbåden Helene på 
Haderslev Fjord 
Dette arrangement var i samarbejde med 
afd. Sønderjylland. Pragtfuld sejltur,i skøn 
natur. Der var fin markering med tal, så 
man kunne følge med i den meget 
spændende historie omkring området, som 
vi sejlede i. 
 
Der var en forrygende god underholdning 
med " Electric Fish " som spillede musik fra 
70`erne, og til i dag. 
Merete Jensen 
 

 

hende at formidle på en spændende, kreativ og smittende måde.
Spørge-jørgen er stadig Trine Avildas yndlingsbog.

Efter Trine Avildas foredrag stod resten af aftenen i hyggens 
tegn.

Elisabeth Weber

Julemøde
Årets sidste arrangement var vores årlige julemøde. Og det var 
som det plejer, både hyggeligt og traditionsrigt.

Denne aften er der tid til at uddele erfaringer og hygge snakke 
om alt og ingenting.

Merete Jensen

  Nyt fra Sønderjylland:

Besøg hos Camp-let i Arnum
Sønderjyllands afdeling var i september til et spændende 
virksomhedsbesøg hos Camp-let i den lille landsby Arnum 
uden for Gram.

Jørgen Due viste os rundt i alle virksomhedens afdelinger, og 
vi kom på den måde rundt om hele camp-lettens opbygning.

Virksomheden har også sit eget lille museum, hvor vi fi k et 
kik på de helt gamle modeller, inden vi sluttede aftenen af i 
udstillingen med alle de nye og super fl otte camp-letter, som 
i dag også kan rumme den moderne stor-familie.  

Lene Duholm Nielsen

Besøg hos Breeders of Denmark
Onsdag den 15. november mødte vi op hos virksomheden 
Breeders of Denmark, der ligger på Søndergård Allé i Vojens.

Her blev vi budt velkommen af Jan og Birgit Lembke Jensen. 
Efter en let lille anretning gav Jan os et indblik i virksomhedens 
historie. Jan etablerede virksomheden i 2001 og beskæftiger 
sig med salg af DanAvls avlssvin til hele verden.
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LOKALSTOF
DanAvl er de danske svineproducenters 
eget avlssystem og DanAvl avlsprogram-
met er grundlag for Breeders of Den-
mark`s eksport af avlssvin.

Transporten af dyrene til de forskellige 
destinationer foregår blandt andet med 
supermoderne lastbiler der er fuldklima-
tiseret og med tre dæk.

Her er det Birgit, der har fi ngeren på 
pulsen og holder styr på lastbilernes vej 
ned gennem Europa. Vi er så heldige, at 
Birgit er aktivt medlem af vores forening 
her i det sønderjyske.

En interessant aften hvor vi alle blev lidt 
klogere på opdræt, genetik og transport 
af svin, en af de største eksportvarer fra 
Danmark.

Brigitte Malle

Fælles sejltur med Sydvestjyllands 
afdeling på ”Fjordbåden Helene”
Torsdag den 31. august 2017 havde 
Sønderjylland afdeling fornøjelsen af at 
have inviteret Sydvestjyllands afdeling 
på en skøn sejltur på Haderslev Fjord 
med Fjordbåden Helene fra Haderslev 
til Årøsund og tilbage.

Vi var 16 skønne kvinder.
Vi var så heldige at vejret var med os, og 
det var en stille og rolig sejltur samt skøn 
underholdning og lidt godt til ganen.
Der er en del kulturelt på turen, der er 
markeret på et informerende kort på 
båden samt nummer i vandet med hi-
storien omkring, hvad der er foregået 
på fjorden i gammel tid og med stadig 
tydelige tegn på disse aktiviteter.                                
Underholdning undervejs var Electric 
Fish, som er en duo bestående af to 
talentfulde musikere med stor erfaring 
indenfor underholdningsbranchen. To-

mek er en fremragende trommeslager 
som giver Zosia en god bund til at frem-
føre sin enestående sangstemme med 
og hun underbygger alt dette med sit 
talent på keyboardet.
Stor tak til Sydvestjyllands afdeling for 
deres deltagelse.

Pia Würtz

 Nyt fra Østjylland:

Besøg hos Lemming Hegn
Den 5. september var VIRKSOMME kvin-
der Østjylland på virksomhedsbesøg hos 
et af vore egne medlemmer Conny, der 
sammen med sin søn og svigerdatter 
driver den familieejede virksomhed Lem-
ming Hegn.

Det er et superspændende sted, hvor 
der produceres kvalitets hegn. Vi fi k en 
rundvisning i produktionen, både hvor 
der skæres træ, og hvor der samles for-
skellige typer af hegn, støbning af beton 
stolper og bundplader samt maling eller 
imprægnering af hegn.

Det er en virksomhed, der har mange 
forskellige afdelinger, og hvor man har 
opfattelsen af, at både ejere og medar-
bejdere trives og bidrager til at få tinge-
ne til at lykkes.

Conny, hendes søn og svigerdatter var 
gode til at fortælle og besvare spørgs-
mål, så vi havde et rigtigt godt indblik i 
virksomheden og de udfordringer, der er 
indenfor deres branche. En tak til Conny 
for en dejlig og oplysende aften.

Anette Laursen

Anders Agger blev det ikke, men afl ø-
seren var absolut ikke et dårligt bytte
Vi var mange der havde glædet os til at 
høre Anders Agger den 2. oktober, men 
han meldte fra med kort varsel. Så i ste-
det fi k vi en aften med Rasmus Tantholt, 
der fortalte om sit liv og det at være jour-
nalist, der rykker ud, hvor det ”brænder” 
for at kunne fortælle historien.

Rasmus Tantholt var en utrolig dygtig 
og underholdende fortæller, der også 
kan sætte historierne – som han gerne 
vil have frem - i et perspektiv, vi andre 
ikke lige tænker over. Ligesom han også 
gav os et godt indblik i det at være på 
”farten” og aldrig vide, hvornår han skal 
afsted eller kommer hjem. En rigtig god 
aften for ca. 20 deltagere fra VIRKSOMME 
kvinder Østjylland.

Kreativ aften hos Kirstens blomster
Julen blev skudt i gang med en dejlig 
tradition.

Kirstens Blomster i Silkeborg havde igen 
inviteret os til en kreativ aften, hvor vi 
blev inspireret til adventskranse, julede-
korationer og andre fl otte ting.

Efter et par timer med fl ittig indsats og 
god snak hen over bordet, var der gløgg 
og godter til alle – vi hyggede os i baglo-
kalet blandt kogler og gran. Bestemt et 
arrangement som vi ser frem til. Tak til 
Kirsten for din tålmodighed og indsats.

 Anette Villumsen

Julefrokost hos VIRSKOMME kvinder 
Østjylland
Vi sluttede efterårs sæsonen med en 
dejlig julefrokost på Hotel Ry, hvor vi 
havde en utrolig hyggelig aften. Vi spille-
de FJOLS, fi k lækker mad og ikke mindst 
selskabet af dejlige og VIRKSOMME kvin-
der, der altid bidrager til en festlig aften.

Det er Dorthe Madsen og Kirsten Lau-
rsen, der efterhånden igennem mange 
år har sørget for, at vi runder året af et 
spændende sted, hvor det vigtigste er, 
at vi skal have det hyggeligt og rart sam-
men i nogle timer.

NB. Hotel Ry har i starten af januar 2018 
fået Skanderborg kommunes oplevelses-
pris. Og ja, det er en skøn oplevelse at 
være gæst der, både mad og betjening 
er i TOP.

Anette Laursen

Fælles sejltur med Sydvestjyllands 
afdeling på ”Fjordbåden Helene” 
 
Torsdag den 31. august 2017 havde 
Sønderjylland afdeling fornøjelsen af at 
have inviteret Sydvestjyllands afdeling på 
en skøn sejltur på Haderslev Fjord med 
Fjordbåden Helene fra Haderslev til 
Årøsund og tilbage. 
 
Vi var 16 skønne kvinder. 

Vi var så heldige at vejret var med os, og 
det var en stille og rolig sejltur samt skøn 
underholdning og lidt godt til ganen. 

Der er en del kulturelt på turen, der er 
markeret på et informerende kort på båden 
samt nummer i vandet med historien 
omkring, hvad der er foregået på fjorden i 
gammel tid og med stadig tydelige tegn på 
disse aktiviteter.                                 

Underholdning undervejs var Electric Fish, 
som er en duo bestående af to talentfulde 
musikere med stor erfaring indenfor 
underholdningsbranchen. Tomek er en 
fremragende trommeslager som giver Zosia 
en god bund til at fremføre sin enestående 
sangstemme med og hun underbygger alt 
dette med sit talent på keyboardet. 

Stor tak til Sydvestjyllands afdeling for 
deres deltagelse. 
Pia Würtz 
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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.

   SMVdanmark 
  -  Erhvervspolitisk interesseorganisation, der har til formål at virke for 

bedst mulige vilkår for små og mellemstore virksomheder i Danmark. 
www.SMVdanmark.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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VIRKSOMME kvinder
Bente Svendsen
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