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Opfordring fra Landsformanden 

Vi kender alle Kim Larsens sang ”Om lidt bliv’ her stille” …  
Siden 10. marts har der været stille i vores samfund som helhed og for rigtig mange 
virksomheder. Også hos VIRKSOMME kvinder, både lokalt og på landsplan.  
Vores verden er med et slag forandret, vi har fået begrænsede bevægelsesmuligheder og 
politikerne sætter dagsordenen for, hvad vi må eller ikke må - noget vi danskere slet ikke er 
vant til. 
Personligt har jeg det sådan: ØV, hvor er det frustrerende og 
deprimerende! Det er også surrealistisk og uforståeligt, tænk at 
en virus kan lægge en hel verden ned. Men det er fakta – verden 
er lukket ned, og i landsledelsen – ligesom ude i de lokale 
afdelingsnetværk, er vi afventende og usikre på, hvornår vi kan - 
og må gennemføre eks. Generalforsamlinger og de andre 
aktiviteter, som for længst er planlagt både lokalt og på 
landsplan.  
Det er da ØV med aflysninger og udsættelser både for dem, der arrangerer, for de gamle og 
nye medlemmer, og for de gæster, der havde meldt sig til et arrangement for at se, hvem 
VIRKSOMME kvinder er. Det er også ØV, når vi på landsplan prøver at få gjort selvstændige 
kvinder interesserede i vores netværksforening, og så har vi pt. ikke nogen netværks-
aktiviteter at invitere til.  
 
Vi kan dog på en anden måde sammen sikre, at vores netværk og interesserede kan se ”vi er i 
live”. I kan som medlemmer eksempelvis skrive jeres Corona historie på VIRKSOMME kvinder 
hovedprofil på Facebook eller LinkedIn. Det kan være om - Hvad I har gjort/ ikke gjort - 
Hvordan situationen har påvirket virksomheden og jer - Hvordan I håndterer udfordringerne - 
Hvordan I har fået glæde af de nyttige informationer, vi får fra SMVdanmark – I kan spørge 
netværket om andres erfaringer - I kan komme med gode forslag til os andre. 
Så fat endelig tastaturet og læg jeres indlæg op på både Facebook og LinkedIn … 
Håber vi snart ses – rigtigt ☺  
Landsformanden Anette Laursen 

Workshop i uge 19 – 2020 

Hvordan kan foreningen tiltrække yngre kvinder?  
Kamille Hede Ulrik og Monica Wass er to studerende, der er i gang med at skrive projekt.  
De har valgt at afdække/ undersøge – og komme med ideer til, hvordan VIRKSOMME kvinder 
kan blive bedre til at kommunikere, få flere medlemmer osv.  
 
Et projekt som landsformanden bestemt forventer, vi kan få noget ud af i forhold til 
VIRKSOMME kvinders fremtidige arrangementer. 
 
De vil gerne afholde en workshop via Skype, hvor de vil give os konkrete værktøjer til blandt 
andet ideudvikling. 
 
Workshoppen skal være en dialog med Kamille og Monica og deltagerne om, hvordan vi kan 
udvikle os som organisation, så vi i højere grad henvender os til den yngre målgruppe - det 
handler blandt andet om vores kommunikation, medlemstilbud og arrangementer.  
Det vil de to kvinder gøre gennem konkrete værktøjer, der blandt andet fremmer vores ide-
udvikling, kreativitet og evne til at samarbejde.  
 
Der er brug for 6 til 10 medlemmer, der vil deltage i en ca. 2 timer lang workshop i uge 19. 
Datoen vil blive aftalt nærmere med deltagerne. 
 
Dette er en måde, hvor du kan være med til at komme med dine ideer og tanker. 
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Både de to kvinder og foreningen har brug for dig – det kunne eventuelt være 1 til 2 fra 
bestyrelserne! Interesseret – så send snarest en mail med navn og e-mail-adresse samt 
mobilnr til landsformanden Anette Laursen på e-mail: anette@virksommekvinder.dk  
Anette vil videresende dine oplysninger, og herefter vil du høre fra Kamille og Monica. 

Tanker om nye tider og gamle dage! 

Møder på landsplan i vor forening er ikke møder som i ”gamle dage”, hvor vi måtte bruge 
halve dage samt udgifter til tog for at nå frem til et 
hovedbestyrelses/landsledelsesmøde fra alle egne af landet, og 
dertil en halv eller hel dag på mødet. 
Forud var gået tid på kopiering af papirer og porto på 
fremsendelse til de involverede osv.  
At ses på denne måde havde mange kvaliteter, fordi der også blev 
tid til at uddybe kontakterne til hinanden. Mange venskaber i 
foreningen, der stadig varer, blev grundlagt. 

 
Tiderne skifter på flere måder. Nu laves den nødvendige dagsorden m.m. på computeren og på 
få sekunder er den rundsendt til alle deltagerne på mail. I den grad arbejds- og 
portobesparende. Møderne kan klares pr. telefon og computer. Man kan se og høre hinanden, 
uanset om man bor i Aarhus, på Fyn eller i København. Jeg har prøvet det engang på Axelborg 
hos Landbrug og Fødevarer, Kbh. hvor vi sad seks personer og holdt møde med en fra Aarhus.  
Det var på storskærm og virkede fint. 
 
I efteråret blev jeg medlem af projektstyregruppen i VIRKSOMME kvinder med henblik på ny 
struktur og nye vedtægter, og siden har jeg deltaget i flere telefonmøder. 
Vi kan se og høre hinanden i mindre skala via telefoner og computer, og jeg må sige, at det 
virker fantastisk. Vi når meget på to timer. Selvfølgelig får vi ikke den sociale kontakt på 
samme måde som tidligere, men hvis der sættes lidt ekstra tid af, og vi er et par stykker hvert 
sted, kan der alligevel skabes en god stemning over en kop kaffe.  
Ikke mindst er der blevet sparet både tid og penge på denne måde. 
 
Man kan sige, at vi oveni købet har været lidt 
på forkant med udviklingen, for i disse Corona-
tider, er det svært at sige, hvornår man kan 
mødes igen på gammeldags maner. Dog vil jeg 
sige, at den nye mødeform er bedst til ca. 5-6 
personer, set fra mit hjørne, men hvem kender 
fremtiden. Lad os dog håbe, at en gammeldags 
landsgeneralforsamling på et tidspunkt kan 
finde sted og med den det hyggelige samvær, 
vi har haft så tit. Det ser jeg frem til. 
Vibeke Broman 

Corona-virus – og om tidshorisont  

For 20 år siden til år 2000 var bekymringen 
om elektronikken ville fungere den 1. januar 
2000! 
I dag er bekymringen, kan vi som menneske, 
virksomheder, samfund overvinde Corona-
virussen inden, den har lagt både os og 
virksomhederne ned! 
 

Billedet her til højre � 

Er set hos praktiserende læge. 

Intet nyt under solen  
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Alle - foreninger, brancheorganisationer, ministerier arbejder stadig på højtryk. 
Og vi skal alle stadig være vågne for at følge med i nye love og tiltag, de ændres fra dag til 
dag. Det vil derfor stadig være en fordel for dig - som er medlem af VIRKSOMME kvinder, og 
dermed også automatisk er medlem af SMVdanmark - være en god ide at følge med på 
hjemmesiderne med jævne mellemrum– måske endda flere gange i døgnet. 
Følg med og læs om aktuelle problemstillinger m.m. på både: 
www.smvdanmark.dk  
www.virksommekvinder.dk 

Landskursus i april udsættes til august 2020 

Datoen aftales med SMVdanmark. Når der er en ny dato, hvor Landskurset skal afholdes, vil I 
modtage besked om det hurtigst muligt.  

Golf arrangement udsættes til 2021 

Golf fredag den 15. maj 2020 - AFLYSES  
På grund af situationens alvor angående Corona-virus har 
Heidi Fjord Frandsen og undertegnede valgt at udsætte årets  
VIRKSOMME kvinder golf-match i Haderslev til næste år. 
Ny dato til næste år: Fredag den 28. maj 2021. 

Generalforsamling er fortsat planlagt til den 28. maj 2020 

Indkaldelse modtog I pr. mail den 4. april og vi sender 
indkaldelsen igen i starten af maj.  
Landsledelsen håber at disse Corona-tider er overstået til sidst i 
maj, så vi kan ses igen.  
Vil tilfældet vise sig, at det er den ikke - vil I selvfølgelig få 
besked om en eventuel udsættelse af generalforsamlingen. 
 
PS: Tjek altid jeres mail om evt. aflysning-flytning af andre events.  

Regler for beskatning af telefon og internet – som tidligere 

Folketinget har den 20. december vedtaget lovforslag L 73, som betyder, at reglerne for 
beskatning af fri telefon og internet m.v. fortsætter i 2020 og fremover. 
Fri telefon og/ eller arbejdsgiverbetalt internet beskattes i 2019 med et årligt beløb på 2.800 
kr. Året 2019 skulle have været sidste år, hvor der skulle betales skat af sådanne 
personalegoder, hvilket blev vedtaget i Folketinget under den tidligere regering. 
 
Det betyder blandt andet også, at ulønnede bestyrelsesmedlemmer 
og frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i en 
forenings skattefri virksomhed, fortsat ikke skal beskattes af fri 
telefon og internet.  
Læs mere for beskatning af telefon og internet på:  
https://martinsen.dk/faglig-viden/moms-og-afgifter/tilbagerulning-af-reglerne-for-beskatning-
af-telefon-og-internet/  
 
Velkommen til 4 nye medlemmer siden årsskiftet:  
Zannie på Sjælland, Karina i Nordjylland, Rikke på Sjælland og Helena i Kbh.  
 
Med ønsket om det bedste for jer alle …  
Birgitte Viereck 

VK-Nyhedsbrev-redaktør  
e-mail: birgitte.viereck@gmail.com  


