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Intet er som det plejer….  

Corona-virussen påvirker stadig os alle sammen både i virksomheder og i privatlivet. 
Der er nogen, der får den økonomiske hjælp de har brug for, andre må nøjes med mindre, og 
nogen kan slet ikke modtage hjælp. 
 
Jeg talte med en revisor, der forklarede, at det frie valg om at have en revisor, som blev 
muligt for nogle år siden, eller selv indgive regnskab, nu kunne være en større opgave for de 
virksomheder, der havde fravalgt en revisor, når de skulle søge ”corona-hjælp”. 
Dette revisorfirma havde haft henvendelser fra selvstændige, som ikke helt forstod, at prisen 
for revisorens hjælp ville blive temmelig høj. Forklaringen er, at de seneste års regnskaber 
skal gennemgås, så der er grundlag for det beløb, der skal søges om. Det lyder ganske enkelt, 
det er dog noget, der tager tid, og revisoren skal have betaling for deres arbejde. 
 
Det siges at - ”Man kan spare sig ihjel” – og selv i økonomisk svære tider, så kan det måske 
være en god ide ikke at spare sin revisor væk!  

Der er stadig mange spørgsmål til corona-udfordringerne  

Du er som medlem af VIRKSOMME kvinder automatisk medlem af SMVdanmark. Det er altid 
en god ide at gå ind på SMVdanmarks hjemmeside og se nyheder – lige pludselig kan det 
være, at det er noget, der berører dit firma. 
 
Lige nu er det corona spørgsmål, der optager mange.  
Få det fulde overblik på hjemmesiden https://smvdanmark.dk/  
Her er nogle af de problematikker SMVdanmark har skrevet om: 

Godtgørelse af elafgift  

I min tid som medlem af VIRKSOMME kvinder har jeg tidligere opdaget, at der er medlemmer, 
der ikke kender til muligheden for at få godtgjort en del af elafgiften. 
Hvis du ikke allerede gør brug af denne mulighed, kan du læse mere om dette på:  
https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2020/muligheden-for-godtgoerelse-af-

elafgift-overses-

stadig?SNSubscribed=true&utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&

utm_source=apsis 

”VIRKSOMME kvinder er i live”  

Du kan som medlem hjælpe VIRKSOMME kvinder ved at skrive din egen corona-historie eller 
en anden historie, du gerne vil dele med os. Det gør du på den offentlige VIRKSOMME kvinder 
profil på Facebook eller på LinkedIn.  
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Du bestemmer selv, hvad du vil skrive – håndtering af udfordringer – Hvordan du har fået 
glæde af nyttige informationer fra SMVdanmark – Forslag, der kan være til glæde for andre 
medlemmer – Stille spørgsmål til andre medlemmer … mulighederne er mange.  
Er det af mere intern karakter, så brug vores private Facebook Medlems Gruppe. 

Workshop afholdt af to studerende - d. 06.05.2020  

Kamille Hede Ulrik og Monica Wass er to studerende, der er i gang med at skrive bachelor 
projekt, de har valgt at bruge Foreningen som en case, hvor de bla. vil komme med forslag til 
kommunikationsstrategi samt hvordan, hvor og til hvem vi skal kommunikere vores 
budskaber. De har derfor holdt en workshop med fokus på, hvad der skal til for at blive 
synlige, hvor vi var 5 VIRKSOMME kvinder, der kom med bud på hvilke aktiviteter foreningen 
skulle arbejde med, for at være attraktiv overfor nye. Workshoppen mundede ud i et 
idekatalog. Det har vi efterfølgende til inspiration. 

Landsgeneralforsamling - tirsdag d. 01.09.2020  

Ny dato, men stadig på Hedegården i Vejle. Sidste tilmelding er 
den 12. august, så hvis du ikke allerede er tilmeldt, så kan du 
sagtens nå det. Landsformandens beretning følger om få dage. 

Landskursus i København - onsdag d. 19.08.2020  

Datoen er aftalt med SMVdanmark og booket på CopenHill. Revideret invitation mailes i juni. 

Studietur til Wien - d. 1.-4. oktober 2020  

33 VIRKSOMME kvinder rejser på studietur til Wien. Direktør Betina Schmidt, fra rejsebureauet 
Find Min Rejse, glæder sig til at gøre os følgeskab og udtaler: ”Jeg forventer, at vi til efteråret 
igen vil se en voksende rejselyst, og som rejsebureau er det vores fornemmeste opgave at 
skabe tryghed. VIRKSOMME kvinder skal rejse indenfor EU’s grænser, og jeg forventer, at der 
snarest muligt vil være ens retningslinjer for lufthavne, fly og ophold på hoteller”.  

Lokalformanden i Sønderjylland Lene Dueholm Nielsen 
glæder sig meget til turen og håber, at det planlagte 
program stadig kan gennemføres uden for mange 
justeringer. ”Jeg forestiller mig dog, at der kan komme 
små ændringer i forhold til, hvordan virksomheds-
besøgene skal afvikles. Det vil vi naturligvis indordne os 
efter, men det er endnu for tidligt at udtale sig om”, 
siger Lene.  

Golfdag i Haderslev - fredag d. 28.05.2021 – Langtidsplanlægning ☺   
Se også her: https://virksommekvinder.klub-modul.dk/cms/activity.aspx?CalendarType=Agenda 

Velkommen til nye medlemmer i foråret 2020 - og en lille præsentation  

Nordjylland  
Karina Tylak – coach og terapeut i firmaerne: Redningskransen og KaosKnuser  
Sjælland  
Rikke Pallvi Andersen – medarbejdende i kærestes firma: Portvinsoplevelser/AC Vine  

    og arbejder ved siden af som HR-konsulent  
Zannie Toftehøj – frisør i firmaet: Frisørgården  
København  
Helena Rosenberg – fysioterapeut i firmaet: Rehabmobility ApS, c/o WTC health Care  
 
 
Med ønsket om en god åbning på alle fronter …  
Birgitte Viereck 

VK-Nyhedsbrev-redaktør – send gerne emner pr. e-mail: birgitte.viereck@gmail.com  


