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Restriktionerne fortsætter 
Covid-19 påvirker stadig alles hverdag på godt og ondt. Restriktionerne fortsætter og en del 
både private og offentlige ansatte er sendt hjem for at arbejde -foreløbig til 2. januar 2021. 
Det er en svær tid, og får vi svar på et spørgsmål, giver det anledning til endnu flere! 
Vi skal stadig være varsomme og passe på hinanden. 
 
Uanset Covid-19, så er der rigtig mange VIRKSOMME kvinder, som arbejder for foreningen, 
hvilket du kan få et indblik i, når du nu læser videre. 
 
Uddrag fra møde - FÆLLESUDVALGET  
… måtte aflyse sit møde i foråret 2020 pga. Corona-krisen, og da situationen ikke så bedre ud 
her i efteråret, blev det besluttet at gennemføre det virtuelt den 26. oktober 2020 med styring 
af Benedicte Dahlberg fra Landbrug og Fødevarer på Axelborg. 
Jeg deltog sammen med Alexander Nepper på hans kontor hos SMVdanmark, og Ann 
Frederiksen deltog fra Fyn. Herudover var der repræsentanter fra forskellige grene af 
Landbruget fra Aarhus og Nordjylland. Der var afbud fra De Samvirkende Købmænd, der til 
gengæld vil stå for næste møde i foråret 2021. 
Selv om et ”rigtigt” møde er at foretrække, synes jeg, ja så var det alligevel et meget givende 
møde, og vi kom igennem mange punkter. 

1. Sygedagpengeforsikringer   
2. Dagpengereformen  
3. Den nye ”Arnepension” 
4. Barselsfond og de selvstændige  

Det er altid vigtigt, at der i personligt ejede virksomheder, hvor ægtefæller arbejder 
sammen - altid overføres et beløb til, eller oprettes en lønaftale for den ægtefælle - 
der ikke ejer virksomheden.   
Selv om man har fælles økonomi, er dette vigtigt af hensyn til de sociale ydelser, der 
kan udbetales i form af dagpenge ved sygdom, barsel og arbejdsløshed. 

 
Hele resumeet kan hentes af medlemmer (Log ind) på: VK VIDEN / Fællesudvalget. 
Resume af Vibeke Broman 
VIRKSOMME kvinder 
Repræsentant i Fællesudvalget 
 
 

Den 27. november går turen til København for nogle i Landsstyregruppen 
Landsformanden Anette Berg Laursen og Kommunikations-koordinator Rikke Pallvi Andersen 
tager turen til København. 
De skal mødes med direktør Jakob Brandt og chefkonsulent Alexander L. Nepper SMVdanmark 
og tale om, hvordan samarbejdet kan fungere optimalt – og om arbejdet med VIRKSOMME 
kvinder videoer i samarbejde med dem.  
 
Samme dag skal de mødes med Juliane Marie Neiiendam, bestyrelsesmedlem i IDA, der sidder 
i Kvinderådet og repræsenterer VIRKSOMME kvinder, også her skal mødet dreje sig om, 
hvordan samarbejdet kan blive givende for begge parter. 
 
SMVdanmark https://smvdanmark.dk/  
 
Kvinderådet https://kvinderaadet.dk/  
 
 
GDPR-regler skal forenkles for virksomheder 
Det er ingen hemmelighed, at skærpede og uklare persondataregler siden 2018 har gjort livet 
svært for danske virksomheder. Regeringen vil forenkle reglerne, som er uoverskuelige. 
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Sammen med Erhvervslivets EU- og Regelforum har Dansk Industri været med til at udarbejde 
13 anbefalinger til forenkling af databeskyttelsesreglerne (GDPR).  
https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2020/10/nu-bliver-gdpr-nemmere-
for-smvere/  
 
Erhvervslivets EU- og Regelforum anbefaler også at gøre vejledningerne branchespecifikke, så 
de bliver lettere at forstå. Datatilsynet skal i gang med dette arbejde. 
Har du spørgsmål til Datatilsynet om GDPR-reglerne, kan du stille dit/dine spørgsmål ved et 
enkelt klik på dette link https://www.datatilsynet.dk/  
 
Læs også hvad Teknologiens Mediehus skriver: 
https://www.version2.dk/artikel/regeringen-vil-forenkle-gdpr-reglerne-svaere-at-blive-kloge-
paa-1091401  
 
SMVdanmark og Pension for Selvstændige (PFS) 
Direktør Lars Kvistskov Larsen fra Pension for Selvstændige (PFS) oplyser, 
at de gennem SMVdanmark tilbyder VIRKSOMME kvinder og alle Håndværker- og 
Industriforeningers medlemmer informationsmøder om pension via webmøder. 
Møderne afholdes i dagene fra den 1. til den 4. december og varer ca. 20 minutter.  
Der er efterfølgende mulighed for personlig rådgivning.  
Læs mere og tilmeld dig her: https://pensionforselvstaendige.dk/arrangement/   
 
Foruden disse møder vil PFS gennemføres en ultimokampagne i forskellige medier, som er 
startet den 12. november og varer til den 6. december 2020. 
 
For PFS er Håndværker- og industriforeninger vigtige samarbejdspartnere, VIRKSOMME 
kvinder er en af disse samarbejdspartnere. PFS har tidligere vist deres velvillighed overfor 
VIRKSOMME kvinder - både med økonomisk støtte samt foredragsholdere rundt i landet.  
Landsstyregruppen vil arbejde på at få et webmøde med PFS i 2021.  
 
Kan du ikke vente på det, kan du selvfølgelig også altid selv kontakte PFS. 
https://pensionforselvstaendige.dk/  
 
 
Fremtidsfuldmagt SKAL- SKAL IKKE? 
Spørgsmålet har nok strejfet de fleste, og så længe det går godt, helbredet er i orden, der er 
simpelt hen intet i vejen, livet går sin gang…. Men, men sygdom kan ramme os alle, og uanset 
om du er Aktiv eller Senior, i parforhold eller alene, kan det være en god ide at udfærdige en 
fremtidsfuldmagt. Er du interesseret, så læs mere her 
https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/hjaelp-og-stoette/fuldmagter-og-
vaergemaal/fakta/fakta-om-typer-af-fuldmagter  
 
 
Velkommen til nyt medlem i sensommeren 2020 – og en lille præsentation 
Østjylland 
Birthe Rasmussen – Lægeeksamineret fodplejer. Læs mere om Birthe’s virksomhed på:  
http://www.birthesfodpleje.dk/behandlinger1  
 
Nye medlemmer 
Nye medlemmer håber at blive medlem af en forening, der arbejder for bedre vilkår for 
selvstændige og medarbejdende kvinder – for at få et netværk, de kan bruge i deres hverdag.  
LÆS denne ”Månedens VIRKSOMME kvinde profil sidst i Nyhedsbrevet. 
 
Du kan hjælpe… hvis du vil – og det er ikke så svært! 
Det er vigtigt, at vi ALLE udbreder kendskabet om VIRKSOMME kvinder.  
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For at få flere medlemmer er det vigtigt, at vi alle udbreder budskabet om 
foreningen, og det er uanset, om du har været medlem i kortere eller længere 
tid, om du er senior eller aktiv. Seniorerne har den fordel, at de kan tale om 
flere års medlemskab – og kan tale varmt om alle de fordele, fællesskabet, 
netværksgrupperne og om vore samarbejdspartnere SMVdanmark, 
HIFdanmark (Håndværker- og Industriforening i Danmark), Kvinderådet samt 
Pension for Selvstændige. 
 
Foreningens små foldere er nemme at lægge, hvor du handler, hos dine 
samarbejdspartnere, der hvor du opholder dig i din fritid – eksempelvis i 
fitnesscenteret, golfklubben m.fl. Kontakt din lokale netværksstyregruppe-
leder, der muligvis har nogen liggende. 
 
”VK SHOP” har de andre ting med VIRKSOMME kvinder’s logo, der kan bestilles. 
https://virksommekvinder.klub-modul.dk/cms/ShopOverview.aspx  
Husk altid også at kontakte Bente Svendsen på: bente@virksommekvinder.dk 
 
Opdatering af hjemmesiden og klubmodul 
Alle i Landsstyregruppen arbejder på højtryk, desværre kan vi ikke mødes, vi holder virtuelle 
møder, og det er bedre end ingen møder.  
Alle i Landsstyregruppen er med i projektgruppen PR-web, der gennemgår den røde 
hjemmeside, herunder også det blå klubmodul (både de åbne og lukkede sider).  
Hjemmesiden er forholdsvis ny, der vil dog altid være ting, der skal ændres hen ad vejen, og 
det er det, vi er i gang med. Vi opfordrer dig til at gå ind på hjemmesiden – klik dig igennem 
både på hjemmesiden og på klubmodulet.  
 
Det er vigtigt for os, at hjemmesiden bliver mere levende – derfor efterspørger vi billeder, du 
har taget. Er der personer på billedet, er det vigtigt, at du har deres tilladelse til at bruge det. 
Fil-formatet skal være enten JPG eller PNG og opløsningen mindst ’mellem kvalitet’. 
 
Har du nyheder, alle kan have glæde af, så send dem endelig, jo hurtigere – jo bedre. 
Vi vil arbejde på at få nyheder på hjemmesiden ca. hver 14. dag. 
Skriv til: info@virksommekvinder.dk  
 
Sprogø-turen 
Den 19. november skulle vi have været på tur til Sprogø, desværre blev det, som så meget 
andet aflyst. Forhåbentlig får vi chancen igen en anden gang. 
 
Opfordring til alle medlemmer 
Har du lyst til at være den næste ”VIRKSOMME kvinde profil” i nyhedsbrevet, så vil jeg gerne 
have at du sender mig en mail, så vil jeg kontakte dig. 
 
Det er vigtigt at alle i Netværksgrupperne (lokalafdelingerne) skriver, hvis der er nyheder, vi 
alle kan få glæde af at kende til - via Nyhedsbrevet. 
Skriv gerne til mig med ideer, færdige indlæg eller hvis du har andet på hjerte.  
 
Hold dig ikke tilbage – send mig en mail. 
 
 
November hilsener fra 
Birgitte Viereck 
VK-Nyhedsbrev-redaktør 
 
birgitte.viereck@gmail.com  
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Månedens VIRKSOMME kvinde profil 
 
1. Navn, firma - ejer du firmaet eller er du medarbejdende 

kvinde og hvilken afdeling er du en del af? 
Rikke Pallvi Andersen - Portvinsoplevelser.dk som ligger i Holbæk – 
min mand ejer firmaet, og jeg er medarbejdende partner. Jeg 
arbejder med hjemmeside, webshop, Facebook, Instagram og diverse 
administrative opgaver. 
Jeg arbejder ved siden af som Administrativ koordinator i 
Landbrugsrådgivningen VKST – Viden til vækst - i Sorø, hvor jeg 
holder styr på 10 økologikonsulenter, der rådgiver landmænd. 
Og så er jeg i september 2020 blevet valgt som kommunikations 
koordinator her i VIRKSOMME kvinder, så jeg er ved at finde ud af 
hvilken vej, foreningen skal. 

 
2. Fortæl lidt om hvad firmaet laver, hvor mange ansatte m.m.? 

Vi har en webshop, hvor vi sælger portvin, rødvin, hvidvin og olivenolie. Vi tager ud og 
holder portvinssmagninger for private, firmaer, foreninger og lign. Vi arrangerer rejser til 
Dourodalen i Portugal, hvor vi fungerer som guider for kunderne. Det sidste nye er online 
portvinssmagninger via Facebook, så kunderne i disse Corona tider kan sidde hjemme og 
have en hyggelig aften med et smagesæt fra os og en masse fortælling om portvinene. 
Vores næste online smagning er 12. december 2020.  
Du kommer med til online smagning ved at købe et smagesæt på vores webshop. 
Se mere her: https://portvinsoplevelser.dk/webshop/  

 
3. Hvorfor meldte du dig ind i foreningen VIRKSOMME kvinder? 

Jeg kender Lone Petersen som er kasserer i Sjællands netværket. Hun talte varmt om Vk 
og om, hvad hun selv havde fået ud af at være med.  

 
4. Hvilke fordele ser du i at være medlem af VIRKSOMME kvinder? 

Jeg har allerede sparret med mange om fx GDPR, valg af hjemmeside osv. og så kan jeg 
kan se at SMV gør en masse for os som medlemmer af Vk. 

 
5. Har du forslag til, hvad VIRKSOMME kvinder kan gøre bedre? 

Vi skal blive bedre til at promovere os selv som selvstændige kvinder – der gerne vil 
hjælpe/sparre med andre kvinder med deres virksomhed eller deres mands virksomhed. 

 
6. Har du forslag til hvad foreningen skal arbejde for? 

Selvstændige kvinders rettigheder på arbejdsmarkedet. 
 
7. Hvordan ser du fremtiden for foreningen? 

Hvis vi alle løfter i flok, så skal vi nok bestå – der er masser af problemstillinger, og vi 
bliver nødt til at holde fast for at få de bedste vilkår for selvstændige kvinder 

 
8. Hvis du skulle ønske en ting, der kunne lette byrderne for de små og mellemstore 

virksomheder, hvad skulle det så være? 
At der nogle gange bliver taget hensyn til at opgavens størrelse. Ift. GDPR har det været 
en stor byrde for små og mellemstore virksomheder. Der ikke har fx en jurist eller andet 
ansat. De skal hver gang ud og købe bistand. 

 
9. Har Corona-krisen påvirket din virksomhed positivt eller negativt? 

Både og - vi har mistet rigtig mange portvinssmagninger og derved indtægt. Vi har aflyst 2 
rejser og måttet betale penge tilbage til kunderne.  
Vi har satset på vores webshop på: www.portvinsoplevelser.dk og på online-smagninger. 

 
 
Tak til Rikke Pallvi Andersen for deltagelse som ”Månedens VIRKSOMME kvinde profil”.  


