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Hvad skal vi med kvinder? 

Det er der en sang, der hedder, og vi kan spørge os selv: 
Hvad skal vi med andre kvinder?  
Netværket - er det nødvendigt?  
Har de unge tid og lyst til dette?  

Det er det store spørgsmål her i foreningen lige nu. 
 
På Hovedbestyrelsesmøde/ Landsstyregruppemøde, der afholdes fredag den   
6. marts 2020 fra kl. 12.30-17.00 på Mødecentret Odense – frist d. 27. februar.  
 
Projektet om ny struktur for VIRKSOMME kvinder er der blevet arbejdet på hele vinteren.  
På mødet vil vi se resultatet af dette arbejde i form af forslag til ændret opbygning af 
foreningen og nye vedtægter. Det er dette, der skal diskuteres, og vi skal blive enige om, at 
det er det, der skal stemmes om senere til generalforsamlingen den 28. maj. 2020.  
Så det er nu til HB-mødet du kan kommentere på oplægget … til generalforsamlingen vil det 
være et for eller imod!  
 
Alle kan deltage (du har dog ikke selv stemmeret) – din afdeling har en stemme. Tilmelding 
skal ske på Klubmodul under EVENT eller du kan henvende dig til din lokale bestyrelse. 

SMV’ere og klimaet 

SMVdanmark inviterede den 21.01.2020 til et Klima Kickoff møde, hvor der var fokus på, hvad 
små og mellemstore virksomheder selv kan gøre for at forbedre/ mindske CO2 udslippet. Det 
var en dag fyldt med gode ideer til både at tilgodese klimaet og en rentabel drift af vores 
virksomheder.  
 
Dagens oplæg fra SMVdanmark, Klimarådet, Gate 21 samt anlægsgartner Malmros havde 
fokus på, at det er bedre selv at tage initiativer og få indflydelse end at politikerne tromler 
noget ned over hovedet på os. Der kan faktisk være gevinst på bundlinjen ved at tænke 
klimarigtigt, hvilket Malmros er et rigtigt godt eksempel på. 
 
Vil du have indflydelse på beslutningerne, har du mulighed for det NU.  
Du skal bare sige JA til at deltage i 3 klimamøder her i foråret hos SMVdanmark. 
Det første møde er onsdag den 18.03.2020 kl. 14.00. 
Interesseret - så kontakt formanden Anette Berg Laursen på mail 
anette@virksommekvinder.dk  
 
Hent SMVdanmarks nye klimanalyse her: 
https://smvdanmark.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fDokumenter%2fAnaly

ser%2f200121-SMVdanmarks-klimaanalyse_dk_Final.pdf   

Fællesudvalget  

”VIRKSOMME kvinder” - Vibeke Broman har på vegne af Fællesudvalget sendt breve til:  
Beskæftigelsesministeren og Skatteministeren i januar måned 2020. De handler om:  

• Dagpengesystemet, hvor mindstesatsen er forsvundet pr. okt. 2018. 
• Fleksjob i egen virksomhed og Fradragsreglerne for selvstændiges 

sygedagpengeforsikringer. 
Hvis du er interesseret i at læse brevene i sin fulde ordlyd, kan de ses her: 
https://virksommekvinder.dk/faellesudvalget/  
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Kort nyt fra Uddannelsesudvalget, SMVdanmark  

Uddannelsesudvalgsmøde den 4. februar 2020. Denne dag blev udvalget omdøbt til: 
Uddannelses- og arbejdskraftsudvalget 

Vi har fået til opgave at beskæftige os med alle uddannelser, der er relevante for små og 
mellemstore virksomheder (ikke kun erhvervsuddannelser og efter-/ videreuddannelse).  
 
Man kan egentlig sige, at vi skal flytte fokus til: 
At fastholde og udvide små og mellemstore virksomheders kompetencer og dermed have fokus 
på alle uddannelser i en mere bred forstand.  
 
Vi har en tradition for at invitere politikere og strategiske samarbejds- og alliancepartnere.  
Vi fik besøg af folketingsmedlemmet Astrid Carøe, SF, som sidder med gymnasie-/ 
erhvervsuddannelser og er uddannelsesordfører.  
På næste møde den 14. maj skal jeg give et indlæg om et projekt i min kommune, Faaborg-
Midtfyn, hvor folkeskoler 6-9. klasses elever kommer ud og har matematik i virksomhederne.  
 
Ann H. Frederiksen - Fyn 
Repræsentant for VIRKSOMME kvinder i Uddannelsesudvalget, SMVdanmark.  

Dérfor en erhvervsuddannelse 

Læserbrev-svar i Fyens Stiftstidende af Heike Hoffmann, SMVdanmark, og Ann Harkjær 
Frederiksen, repræsentant for VIRKSOMME og medlem af SMVdanmarks Uddannelsesudvalg. 
 
I et læserbrev giver Gymnasielærer Ulf V. Olsens argumenter for ikke at vælge en 
erhvervsuddannelse, og læserbrevet har en række udmærkede pointer. Som repræsentanter 
for de små og mellemstore virksomheder med stort behov for faglært arbejdskraft finder vi det 
dog vigtigt, at synspunktet ikke står alene. 
 
Kommentarer på læserbrevet drejer sig om: 

• Beregningen af ansøgertallet til ungdomsuddannelserne. 
• Frafald, mangel på praktikpladser, kendskabet er ikke godt. 
• Geografisk er udbuddet af lærepladser forskellig og bliver ofte til, at der er mangel på 

lærepladser.  
• I september 2019 viser statistikken, at mere end 71.000 lærlinge og elever havde en 

praktikplads på en erhvervsuddannelse. 
• Kreativiteten fejler ikke hvad angår Ulf Olsens argumentation om konjunkturfølsomme 

erhverv. 
Vi ser ikke for os, at de bliver ledige i længere perioder ad gangen. Tværtimod. 
Prognoserne viser, at der vil mangle langt over 50t faglærte i de kommende år. 

• Er pensionsalderen og nedslidning valide argumenter for at vælge det faglærte liv fra.  
 
Det mener vi ikke. Der er fokus på arbejdsmiljø, nedslidning og teknologien vil hjælpe – 
akkurat som den har gjort ind til i dag. Efter- eller videreuddannelse vil også være en 
mulighed. 
 
Det allervigtigste budskab er, at man med en erhvervsuddannelse har mange muligheder for 
både at arbejde og videreuddanne sig, fordi en erhvervsuddannelse i dag både giver 
erhvervskompetence og studiekompetence. Det er der ikke andre ungdomsuddannelser, der 
kan tilbyde. 
 
Gymnasielærer Ulf V. Olsens læserbrev i Fyens Stiftstidende samt hele kommentaren af Heike 
Hoffmann, SMVdanmark og Anne Harkjær Frederiksen, VIRKSOMME kvinder kan læses på 
hjemmesiden: https://virksommekvinder.dk/uddannelse/  
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Sygedagpengeforsikring og fradrag 

Vibeke Broman vil huske jer på:  
At i marts plejer årsopgørelserne at blive udsendt, og man kan tilrette oplysninger, der måtte 
være relevante. 
 
Driver man virksomhed som personligt ejet, eller er man medarbejdende ægtefælle med 
overført indkomst og har tegnet den frivillige sygedagpengeforsikring, er det vigtigt at huske: 
At man selv (eller ens revisor), skal indberette bidraget til forsikringen på 
årsopgørelsen. Det sker ikke automatisk! 
 
Herved får man et ligningsmæssigt fradrag for forsikringspræmien. 
Læs mere på hjemmesiden: https://virksommekvinder.dk/sygedagpenge/  

Fremtidsfuldmagt 

Har vi sikret os godt nok? 

Den 1. september 2017 trådte loven om fremtidsfuldmagter i kraft. 
Personligt mener jeg, det er en god ting at få styr på, vi lever længere, vi arbejder længere – 
og dermed er risikoen også blevet større for, at helbredet ikke holder livet ud. 
 
Er du blevet nysgerrig, kan du læse mere på 
https://www.borger.dk/samfund-og-rettigheder/fremtidsfuldmagt  
 
 
 
Med ønsket om en solrig marts måned og alt vel til jer alle. 
 
Birgitte Viereck 
VK-Nyhedsbrev-redaktør 
 
Email: birgitte.viereck@gmail.com    
 
 
 

 
 

Se de næste aktiviteter i netværksforeningen:  
https://virksommekvinder.klub-modul.dk/cms/EventOverviewList.aspx  
 
 
 

VIRKSOMME kvinder - Flere muligheder og bedre vilkår i erhvervslivet 


