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Ny direktør i SMVdanmark 

Som aktivt medlem af VIRKSOMME kvinder er vi automatisk medlem af SMVdanmark. 
Ane Buch, som de fleste af os kender, og som i mange år blandt 
andet har været dirigent til VIRKSOMME kvinders 
generalforsamlinger bliver den 1. juli afløst af Jakob Brandt. 
Gennem årene har vi haft en godt og tillidsfuldt samarbejde med 
Ane Buch, hvilket vi også ser frem til også at få med Jakob 
Brandt. Jeg havde fornøjelsen af at møde Jakob Brandt på 
Folkemødet i 2020, og jeg er ikke i tvivl om, at samarbejdet med 
SMVdanmark stadig vil være til foreningens fordel.  

Klimamøde 

Den 24. juni skulle klimamødet være afholdt, dette blev dog aflyst, og datoen for nyt møde er 
den 25. august. Dorte Kulle fra SMVdanmark er konsulent på dette. 

Vi må ikke glemme 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 
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/  

Har du styr på den nye ferielov 

Om nogle måneder har vi den 1. september 2020, som er 
skæringsdatoen for, hvornår den nye ferielov i Danmark træder i 
kraft.  
 
Indberetning og betaling af feriepenge, er ikke som tidligere. 
Allerede fra begyndelsen af 2019 har overgangsperiode mellem 
ny og gammel ferielov været gældende, og lige om lidt er 
datoen for, hvor overgangs-perioden en realitet. 
 
Vær forberedt på de ændringer, der eventuelt kan give 

anledning til både juridiske, regnskabsmæssige og administrative udfordringer. 
 
Læs mere om dette her: https://www.bdo.dk/da-dk/services/business-services-outsourcing/andre-

services-og-ydelser/den-nye-ferielov-bdo  

Forslag til kommunikationsstrategi og PR  

Kamille Hede Ulrik og Monica Wass er de to studerende, der har set på foreningens måde at 
kommunikere på og udarbejdet et forslag til en kommunikationsstrategi og PR. Projektet er 
godt, udfordringen er nu, at foreningen desværre ikke har midler til at gennemføre det hele. 
Projektstyregruppen og landsledelsen skal nu undersøge muligheden for, hvad foreningen kan 
og ikke kan – igangsætte. Der er dele af strategien som forhåbentlig kan gennemføres uden 
brug af for store investeringer! 

Generalforsamling tirsdag den 1. september i Vejle  

Formandens beretning, indkaldelse m.m. er udsendt pr. mail den 22. juni, så nu mangler vi 
kun, at du tilmelder dig.  
Gør din stemme gældende og vær med til at beslutte foreningens fremtid!  
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Landskursus den 19. august 2020 

Denne dag bliver en fantastisk dag – så skynd dig at melde dig 
til og betale: https://virksommekvinder.klub-
modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=94  
 
Invitationen har du modtaget på mail tirsdag den 23. juni 2020.  

Nye medlemmer … så se her  

Kampagnetilbud 2020 

De 10 første nye medlemmer, der har indbetalt kontingent inden den 15. juli 2020, kan se 
frem til at deltage – uden beregning – i landskursus den 19. august 2020. 
Sommer 2020.  
Se link til invitationen her:  
https://virksommekvinder.klub-
modul.dk/cms/Clubvirksommekvinder/ClubImages/1000_Landsplan/2020-19-08_Vk-
Oestj_Landskursus-Kbh_ala.pdf  
 

Studietur 1.-4. oktober 2020 

Med de nye åbninger for flere grænser, håber vi stadig at kunne komme til Wien, hvilket 
direktør Betina Schmidt fra rejsebureauet Find Min Rejse udtalte til sidste nyhedsbrev: ”Jeg 
forventer stadig, at vi til efteråret kommer afsted til Wien. 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”. 
Vi må vente og se, hvad der sker hen over sommeren …. 
 
 
Ønsker jer alle en god og corona-fri sommer med masser af sol og varme – og så glæder jeg 
mig til at se jer alle igen efter sommerferien. 
 
 
Birgitte Viereck 
VK-Nyhedsbrev-redaktør 
 

Email: birgitte.viereck@gmail.com  
 
 
 
 
 

NYT – NYT – Læs om Malene Bossen fra Frisørsalonen på den næste side 

 

 

Det er meningen, at der med jævne mellemrum bliver stillet spørgsmål til et af vore 
medlemmer, som vil blive bragt i nyhedsbrevet. Vil du være den næste, så skriv 
gerne til mig på email: Birgitte.viereck@gmail.com  
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Malene Bossen Due  
Frisørgalleriet-Gram i Sønderjylland har svaret på 
spørgsmål, jeg har stillet hende. 
 
Navn, firma - ejer du firmaet eller er du medarbejdende kvinde 
og hvilken afdeling er du en del af?  

Jeg er eneejer af Frisørgalleriet og har 6 ansatte. 2 assistenter og 4 
elever. 
 

Fortæl lidt om hvad firmaet laver, hvor mange ansatte m.m.? 
Frisørgalleriet er en salon for hele familien. Det mener vi seriøst, og vi har derfor alle slags 
kunder og alle aldersgrupper. 
 

Hvorfor meldte du dig ind i foreningen VIRKSOMME kvinder? 
Jeg blev inviteret med som gæst af en jeg kender og syntes, det var interessant. Derefter 
meldte jeg mig ind i VIRKSOMME kvinder. 
 

Hvilke fordele ser du i at være medlem af VIRKSOMME kvinder? 
Fordelen er helt klart udveksling af erfaring og snak på tværs af faggrupper. Diverse 
virksomhedsbesøg er også interessante, selvom det ofte kniber med tiden. 
 

Har du forslag til, hvad VIRKSOMME kvinder kan gøre bedre? 
Jeg er stor tilhænger af ”bordet” rundt. Altså et møde hvor der ikke nødvendigvis er et 
emne, men bare tid til at snakke om hvad der rører sig lige nu. Nogle ”bokser” måske med 
noget som andre har været igennem osv. 
 

Har du forslag til, hvad VIRKSOMME kvinder kan gøre bedre? 
VIRKSOMME kvinder kan som organisation arbejde for lettelser i det administrative cirkus, 
vi nogle gange ser – ellers ved jeg ikke! 
 

Hvordan ser du fremtiden for foreningen? 
Fremtiden ser forhåbentlig lys ud. Jeg ved godt, det er svært at skaffe flere medlemmer og 
holde på dem, der er, men mon ikke det lykkedes alligevel. 
 

Hvis du skulle ønske en ting, der kunne lette byrderne for de små og mellemstore 
virksomheder, hvad skulle det så være? 

Nogle gange er der for store administrative byrder for mindre virksomheder som min. Jeg 
går op og ned ad mine ansatte hver dag i mange timer, og alligevel skal jeg apv’er og 
brugsanvisninger i brugen af produkter osv. Det virker lidt pjattet! 
 

Har Corona-krisen påvirket din virksomhed positivt eller negativt? 
Vi blev tvangslukket i godt 5 uger, og det var ikke sjovt, slet ikke. Der var kunder som ikke 
helt forstod, hvad tvangslukket betyder, og de blev faktisk lidt fornærmede, når de ikke 
kunne få en tid.  
Efter genåbningen har der været meget travlt i salonen, så det er godt. Alt i alt er vi stadig 
lidt, men også kun lidt bagefter budgettet i 2019. 
 

Eventuelt – Er der noget jeg har glemt at spørge om?  
Ja - Hvad laver du om 5 år og er du stadig medlem af VIRKSOMME kvinder om 5 år? 

Jeg har stadig min salon, og det kunne være fedt, hvis en af vores døtre kunne tænke sig at 
køre salonen videre.  
Og JA - jeg er medlem af VIRKSOMME kvinder om 5 år. 
 

Tak til Malene Bossen Due for svarene. 


