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Stopper det ALDRIG – før vi får en vaccine? 
COVID19 – nye anbefalinger, gør at vi igen skal indskrænke antallet af dem, vi skal omgås. 
Det påvirker os alle både ude i virksomhederne, i institutioner, i større forsamlinger – og det 
sociale liv. Vi skal passe på hinanden, det er svært, men vi bliver nød til det. 
Mundbind skal nu anvendes flere stede - så husk altid at have et med i tasken. 
Bestilling af produkter over nettet har aldrig været større, siges det.  
Er der nogen af VIRKSOMME kvinder firmaer, der har kunnet mærke en ændring i kundernes 
måde at handle ind på? Så vil jeg gerne høre fra jer. 
 
Coronaen og Studietur – aflyst 
Smitte-trykket i Østrig er steget den sidste tid og udenrigsministeriet har ”malet” Østrig 
orange og fraråder dermed rejser dertil. Det betyder at Betina fra FindMinRejse har annulleret 
rejsen, så vi kommer desværre ikke afsted. 
Håbet er, at vi kan gennemføre turen senere, når Corona er mere ”rejsevenlig” indstillet. 
Alle, der har tilmeldt sig turen, har fredag den 18. september modtaget en mail fra Lene 
Duholm Nielsen – Syddanmark (Sønderjylland) om, hvornår og hvordan pengene betales 
tilbage. Har du ikke modtaget denne mail, så skriv til: Lene@sac-center.dk  
 
HUSK - at SMVdanmark er til for dig 
Direktør Jakob Brandt, SMVdanmark har udtalt: 
”Alt det vi gør, gør vi for medlemmerne, medlemmerne skal 
kunne mærke på bundlinjen, at de er medlem her hos os”.  
Den nye strategi med SMVdanmark er, at vi - medlemmerne 
skal være med til at komme med ønsker om, hvad vi gerne vil. 
Så VIRKSOMME kvinder - kom med jeres forslag, så 
SMVdanmark kan blive endnu bedre!  
Skriv til: smv@SMVdanmark.dk  
 
Generalforsamling tirsdag den 1. september i Vejle  
Det blev en god dag, der var en positiv stemning blandt medlemmerne: at nu må vi gøre 
noget for at ændre situationen for foreningen til en positiv fremgang – og vi må ALLE hjælpe 
hinanden og have JA-hatten på. 
Landsledelsen havde lagt op til vedtagelse af en ny struktur for foreningen – en struktur, der 
skal udvise fornyelse – og en ikke så tung forening. 
Resultatet af afstemningen blev et JA til fornyelse. Vedtagelsen af den nye struktur og de nye 
vedtægtsændringer er en realitet for Landsforeningen pr. den 1. september 2020. I de lokale 
netværksgrupper vil overgangen ske lidt langsommere og være fuldt indfaset ved årsmøderne 
2021 (tidligere lokale generalforsamlinger) med en undtagelse - læs om det længere ned i 
Nyhedsbrevet. 
 
Formanden takkede deltagerne for opbakningen til den nye struktur og vedtægter og udtalte: 
”Jeg glæder mig til at være med til at implementere de nye tiltag og ikke mindst samarbejdet 
med de nye koordinatorer”. 
 
Den 6. sept. er referat fra generalforsamlingen udsendt til alle medlemmer, ses efter Log ind: 
VK WEB / Organisation/ Landsforening årligt  
 
Med den nye struktur består Landsledelsen / Landsstyregruppen af:  
Se øvrige Netværkskontakter: https://virksommekvinder.klub-modul.dk/cms/visbestyralt.aspx  
Landsformand – Annette Berg Laursen, Østjylland 
Landskasserer – Pia, Østjylland 
Kommunikationskoordinator – Rikke Pallvi, Sjælland 
It-web-ansvarlig - Susan Baerens, København & Omegn 
Koordinator-Øst – Dorthe Hansen, Sjælland 
Koordinator-Vest – Birgitte Viereck, Syddanmark (tidl. Sønderjylland)   
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Jeg vil også her nævne at foreningen har fået et nyt æresmedlem.  
Tidligere direktør for SMVdanmark Ane Buch blev udnævnt til æresmedlem 
med Diplom, blomster og stående applaus.  
 
Ane Buch takkede for titlen – og var både rørt og glad. 
 
Tillykke til Ane Buch. 
 
 

Kommunikationskoordinator – nyoprettet post 
Rikke Pallvi er 47 år og bor i Holbæk sammen med sin kæreste Anders 
Christiansen og deres to børn Mai 20 år og Nana 14 år. Rikke har været 
medlem i VIRKSOMME kvinder siden marts 2020, og det var kasserer Lone 
Pedersen fra Sjælland, som vi alle kender, der talte varmt om netværket. 
Rikke udtaler: ”Mit indtryk af VIRKSOMME kvinder er rigtig positivt, jeg har 
mødt mange dygtige, gæve og friske kvinder. De brænder alle for at 
netværke med andre kvinder, samt for at skabe de bedste vilkår for 
selvstændige og medarbejdende kvinder. ” 
Rikke er medlem i netværket Sjælland.  
Rikke har allerede deltaget i Sommerturen til Orø og på Landskurset til København.  
På denne tur blev hun meget inspireret af samarbejdet med SMVdanmark.  
Rikke fortsætter: ”Senest var jeg med til Landsgeneralforsamling i Vejle, hvor jeg blev valgt 
som kommunikationskoordinator. Jeg vil gerne takke for valget og tilliden til mig”. 
 
I 20 år har Rikke arbejdet i en mellemstor virksomhed, hvor hun bl.a. var HR-konsulent. 
Kæresten Anders’ interesse for portvin er også helt naturligt blevet Rikkes interesse, da hun 
samtidig med at hun har passet sit arbejde, har hjulpet Anders med firmaet 
”Portvinsoplevelser”. Rikke hjælper til med hjemmeside, sociale medier, nyhedsbreve, 
administration generelt, portvinssmagninger, arrangerer messer og hvad der ellers dukker op 
af sjove opgaver. Læs mere på www.portvinsoplevelser.dk  
Rikkes sidste kommentar er:  
”Jeg glæder mig meget til at komme i gang som kommunikationskoordinator og håber 
fremover at kunne bidrage til en udvikling af foreningen VIRKSOMME kvinder.” 
 
Fusions-generalforsamling Sønderjylland og Fyn – Nu Syddanmark  
Tirsdag den 15. september mødtes 25 kvinder til fusions-generalforsamling hos Lenna og Karl 
Aage Nielsen, City Group Overfladebehandling A/S i Middelfart.  
De af vore mænd, der havde lyst kunne også deltage i en del af aftenens program. 
Firmaet bød på aftensmad og efterfølgende fortalte og viste Karl Aage alle rundt på den store, 
flotte og velfungerende virksomhed – også her som i mange andre VIRKSOMME kvinder 
virksomheder er et generationsskifte i gang. Her efter gik mændene for sig, og kvinderne gik 
til fusions-generalforsamlingen. 
Hovedformålet med denne fusions-generalforsamling var, at Fyn og Sønderjylland skulle 
fusioneres. Alle var enige om, at det skulle foregå gnidningsløst, og fra Landsforeningen var 
der givet besked om, at ved denne generalforsamling skulle det foregår efter foreningens nye 
vedtægter, der blev besluttet på Landsgeneralforsamlingen d. 1. sept. I Vejle. 
 
Navnet for den samlede netværksgruppe  
Sønderjylland og Fyn er nu Syddanmark. 
Den tidligere bestyrelse er blevet til en 
styregruppe og Lene Duholm Nielsen er 
koordinator, Birthe Marie Jensen 
økonomiansvarlig, og de andre i den tidligere 
bestyrelse er styregruppemedlemmer indtil 
det første årsmøde afholdes i foråret 2021.  
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Instagram og LinkedIn 
Foreningen har en LinkedIn og har nu også en Instagram profil, hvor vi deler nyheder for og 
om VIRKSOMME kvinder. Gå ind på instagram og følg os, så vi kan få spredt det gode budskab 
og få nogle flere til at melde sig ind. Vi har brug for så meget promovering som overhovedet 
muligt, og hvis vi alle gør lidt - bliver det til meget, og det vil være til glæde for os alle. 
 
Glæder mig til at se Jer på både Instagram og LinkedIn – og stadig også på facebook. 
Rikke Pallvi, kommunikationskoordinator 
 
 
Se alle Landsdækkende og Lokale ”Events” i foreningen på Klubmodul  (KM) 
Der skal lyde en opfordring til jer alle her fra mig. Jeg har været sammen med flere 
medlemmer, der IKKE går ind og tjekker Events i Klubmodul – for at sætte X i egen kalender. 
 
Netværksgruppernes ”Events” finder du under Klubmodul – og her kan du se, hvad der sker 
over HELE landet – uden Log ind. Klik på EVENT / EVENT LISTE: 
https://virksommekvinder.klub-modul.dk/cms/EventOverviewList.aspx   
 
Tilmelding til Event skal også ske på 
Klubmodul – efter Log ind - MEN 
først, når der ER en invitation på 
Event og udsendt pr mail - tak. 
 
Betaling til Landsforeningens Events 
foretages via Nets på Klubmodul. 
Betaling til Lokale Events overføres 
via din egen Netbank. 
 
Du kan allerede nu se, at der blandt 
andet er planlagt en tur til Sprogø 
den 16. november 2020 arrangeret af 
Syddanmark, at der er golf i 
Haderslev den 28. maj 2021 og 
mange andre ”Events” – der er også 
anført tilmeldingsfrister.  
 
 
 
 
Skriv til mig, og du vil modtage et spørgeskema, og så kan du blive næste VIRKSOMME 
kvinde, der bliver skrevet om i Nyhedsbrevet. 
 
Vigtigt er også, at Netværksgrupperne (lokalafdelingerne) skriver, hvis der er nyheder, vi alle 
kan få glæde af, at kende til - via Nyhedsbrevet. 
Min mailadresse er: birgitte.viereck@gmail.com  
 
 
Birgitte Viereck 
VK-Nyhedsbrev-redaktør 
birgitte.viereck@gmail.com  
 
Foto v/Birgitte Viereck  
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Antra Viksna - Indehaver af Let Service  
Hjemmeservice og erhvervsrengøring i Silkeborg 
 
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? 
Antra Viksna, Let Service, ejerleder. 
Hjemmeservice og erhvervsrengøring i Silkeborg. 
Jeg er medlem i netværksgruppen Østjylland. 
 
Fortæl lidt om hvad firmaet laver, hvor mange ansatte m.m.?  
21 medarbejdere i alt, der er dog en, der langtidssygemeldt på grund af en knæoperation, 5 er 
på barsel, en dækker kun weekender, da han har andet fuldtidsjob.  
De resterende arbejder med erhvervsrengøring, hjemmeservice, trappevask, hoved- og 
håndværkerrengøring, og så arbejder vi for to Feriefonde og betjener 5 forsamlingshuse.  
 
Hvorfor meldte du dig ind i foreningen VIRKSOMME kvinder? 
Jeg blev ringet op af Elsebeth Dige og var med to gange til forskellige arrangementer. Det, 
som tiltalte mig var, at vi taler med hinanden og hjælper hinanden.  
 
Hvilke fordele ser du i at være medlem af VIRKSOMME kvinder? 
Det kvindelige netværk og tankegang tiltaler mig meget mere end de andre netværk, hvor det 
er mændene, der dominerer og der er et usund konkurrence miljø. 
 
Har du forslag til, hvad VIRKSOMME kvinder kan gøre bedre? 
At tiltrække yngre kvinder. 
 
Har du forslag til hvad foreningen skal arbejde for? 
Barsel var en fin sag, men i dagens Danmark, hvor lønmodtager kulturen er stor, burde man 
gøre mere for at fortælle om de positive sider i at være virksomhedsejer. 
 
Hvordan ser du fremtiden for foreningen? 
Hvis man ikke kan tiltrække yngre kvinder, bliver det ikke så godt. 
 
Hvis du skulle ønske en ting, der kunne lette byrderne for de små og mellemstore 
virksomheder, hvad skulle det så være? 
Jeg synes, at jeg er gift med mit firma, og det er sjovt at være ejerleder, så jeg betragter det 
ikke som en byrde. 
 
Har Corona-krisen påvirket din virksomhed positivt eller negativt? 
De første Corona måneder vidste vi ikke, om vi var solgt eller købt. Omsætningen gik ned med 
230.000 kr., men lige nu er vi oppe på hesten igen. 
 
Tak til Antra Viksna for svarene. 
 
 
 
 
Har du lyst til at være den næste VIRKSOMME kvinde i nyhedsbrevet?  
Så skriv til mig på: birgitte.viereck@gmail.com  
 


