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Velkommen til 2021 
Jeg vil gerne ønske for jer alle, at I må få et dejligt år 2021. Jeg håber også, at vi igen kan 
mødes fysisk både til arrangementer lokalt og på landsplan. 
 
Lige nu fortsætter de strammede restriktioner, hvad angår Covid-19, og derfor er det stadig 
ikke muligt at mødes, men håbet er lysegrønt, så det sætter jeg min lid til. 
Det vigtigste er stadig at vi skal være varsomme og passe på hinanden – og det kan vi gøre 
ved at mødes på de virtuelle møder…… 
 
Online webinar – er det nye i 2021 
Den 19. januar løb det første Online webinar om Sociale Medier - SoMe over skærmen, hvor 
alle medlemmer kunne deltage. 
Efter lidt opstartsproblemer endte vi med at være 15 medlemmer, der deltog på dagen. 
Det foregik over Facebook, der findes andre og bedre egnede ”kanaler”, hvor vi kan tale 
sammen og ikke nøjes med at chatte. Vi vil forsøge andre muligheder næste gang. 
 
Det gik dog alligevel på Facebook, vi kunne ikke stille spørgsmål ”live”, der var dog den gode 
mulighed, at vi kunne stille spørgsmål som kommentar, og det gik rigtig fint. 

 
Landsstyregruppen ser det som en succes, og at det er 
noget, vi fremover skal have mere af. 
En opfordring til jer medlemmer er, at I kan være med til 
at bestemme, hvilke emner vi skal tage op og hjælpe med 
at finde foredragsholdere. 
 
Se indlægget med oplægsholder Thea Bohm på Facebook i 
vores lukkede Medlems Gruppe. 
 
 

 
VIRKSOMME kvinder på Facebook 
 

Rikke Pallvi L. Andersen – Kommunikationskoordinator 
Anette Berg Laursen - Landsformand 
 
Vores forening har 2 profiler på Facebook både en lukket og en åben. 
 
VIRKSOMME kvinder – netværk medlemsgruppe er kun for medlemmer.  
Det er her vi kan dele vores billeder og andet med hinanden, uden at udefrakommende kan se 
det. Det er også her, vi kan komme med informationer, der kun vedrører VIRKSOMME kvinder. 
Vi opfordrer jer medlemmer til at ”Medlemmer hjælper Medlemmer”. Måske har du et 
spørgsmål om moms, regnskab, ansættelsesbreve eller hvem du skal kontakte omkring 
markedsføring eller lignende, så kan du lave et opslag og spørge andre VIRKSOMME kvinder, 
som sidder med en kæmpe stor viden om forskellige emner. Vi skal hjælpe hinanden i 
VIRKSOMME kvinder. 
Du kan bidrage meget til foreningen ved at blive medlem i den lukkede gruppe, hvor du 
skal anmode om medlemskab. Vores IT-koordinator Susan Baerens godkender alle 
anmodninger om medlemskab. 
 
VIRKSOMME kvinder – Netværk i DK er et åbent forum.  
Her kommer vi med forskellige opslag og deler opslag, der har interesse for både VIRKSOMME 
kvinder og andre.  
I det åbne forum kan du bidrage ved at like og dele så meget som muligt. Det hjælper til at 
andre ser og bliver opmærksomme på VIRKSOMME kvinder. 
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Uddannelses- og Arbejdskraftudvalget i SMVdanmark i januar 2021 
 

Ann H. Frederiksen   
Repræsentant for VIRKSOMME kvinder i Uddannelses- og Arbejdskraftudvalget.  
 

Her i udvalget, det tidligere Uddannelsesudvalg, repræsenterer jeg VIRKSOMME kvinder. 
De sidste to møder har været Teams-computermøder og forventer også det næste møde den 
4. marts bliver det. 
Formanden er Frisørmester Pia Hansen, DOFK og næstformanden er Malermester Jørgen 
Larsen, Danske Malermestre. 
Eftersom udvalget nu også beskæftiger sig med arbejdskraft, så er det også tænkt ind i vores 
handlingsplan for 2021.  
På dette møde havde vi virtuelt besøg af Sidse Frich Thygesen fra DEA, som er en tænketank 
om viden, debat og netværk indenfor uddannelse, forskning og innovation. Hun gav et oplæg 
om uddannelsessystemet og det nuværende udfordringer.   
Så havde vi en kort gennemgang af trepartsaftalen på praktikpladsområdet, hvor 
erhvervsskolerne bl.a. også har et ansvar for det praktikpladsopsøgende arbejde. 
SMVdanmark vil her kigge på at lave en analyse om erhvervsskolernes samarbejde med 
virksomhederne. 
 

Mærkningsordningen for IT-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse 
 
Ann H. Frederiksen 
Virksomhedsrepræsentant  
 
Jeg sidder som virksomhedsrepræsentant i dette forum, som beskæftiger sig med IT-
sikkerhed. Det tidligere Virksomhedsråd for IT-sikkerhed er dermed blevet afløst af 
Erhvervspartnerskabet for øget IT-sikkerhed. 
4 ud af 10 virksomheder har allerede rustet sig mod digitale indbrud. 
Virksomheder tager digitale trusler alvorligt, men alt for mange har ikke sørget for at beskytte 
sig mod hackerangreb. 
Ved at udarbejde en frivillig mærkningsordning, er det intentionen, at det kan fremme og 
dermed hjælpe både små og store virksomheder, med at skærpe ansvarlig IT-sikkerhed og 
dataanvendelse. Det vil kunne give den enkelte virksomhed værdi, styrke og tryghed for dem 
selv og deres kunder, leverandører og samarbejdspartnere. 
 
Sammenlægning … 
Virksomhedsrådet for it-sikkerhed og Erhvervspartnerskabet for øget it-sikkerhed er blevet 
lagt sammen til en enhed. P.g.a. dette vil Ann Frederiksen fra VIRKSOMME kvinder ikke være 
repræsenteret her. Læs mere her:  
 
https://smvdanmark.dk/presse/erhvervspartnerskab-for-it-sikkerhed-
skal-l%c3%b8se-vigtig-samfundsopgave   
 
Nye sikkerhedsregler for betaling ved nethandel 
EU har ændret betalingsregler fra 1. januar 2021. Finanstilsynet 
godkendte i foråret 2020 planer for, hvilke IT-løsninger danske kort-
indløsere og pengeinstitutter kan bruge for at leve op til de nye regler, 
så sikkerheden for kortbetalinger på internettet bliver bedre.  
 
Læs indlægget på hjemmesiden:  
https://virksommekvinder.dk/seneste-nyt-indlaeg/  
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Barselsordning for selvstændige … så lykkedes det  
Der er blevet kæmpet for at få barselsordning for selvstændige i flere 
år – og det er nu lykkedes at få det indført med finansloven i 2020 og 
det er trådt i kraft d. 1. jan. Læs mere på: 
 
VIRKSOMME kvinder hjemmesiden: 
https://virksommekvinder.dk/barselsordninger-2021/  
 
SMVdanmark hjemmesiden: 
https://smvdanmark.dk/vi-arbejder-for/sager-vi-har-k%c3%a6mpet-
for-med-succes/barselsordning-for-selvst%c3%a6ndige  
 

 
Siden Sidst fra Landsformanden Anette Berg Laursen 
Onsdag den 20. januar deltog jeg i det første HIF-udvalgsmøde i over et år. Grundet Corona 
har møderne det sidste år været aflyst og dette møde foregik Online, så vi sad alle hjemme 
hos os selv. På mødet blev besvarelsen af et spørgeskema om, hvordan udvalget kunne gøres 
mere nyttig for de enkelte medlemmer/ Håndværkerforeningen, eks. hvordan kan vi bruge 
hinandens erfaringer/lære af hinanden. Derudover var hovedemnet også det kommende 
kommunalvalg, og hvad vi gerne vil have i fokus der. Her kom emnerne om Offentligt udbud, 
unfair konkurrence og parkeringsproblematikken i større byer op som væsentlige punkter, vi 
gerne vil have skal med i dialogen både hos de lokale og landsdækkende politikere. 
 
Onsdag den 20. januar var også dagen, hvor Kvinderådet havde inviteret til Nytårskur, også 
dette var Online. Både Susan Meincke mfl. og jeg deltog i kuren. Fokuspunktet for dette års 
kur var sexisme i lokalpolitik med flere oplægsholdere samt erfarings oplæg af lokale 
kvindelige politikere. Kuren sluttede med forkvinde Nanna Højlunds opfordring til, at vi som 
kvinder stemmer på kvinder. Den opfordring er hermed videregivet. 
 
Derudover har jeg talt med flere medlemmer og har fået god feedback på vores initiativ til 
Online aktiviteter. Jeg har også holdt online møde med vores nye medlem Juliane Marie 
Neiiendam. Juliane har flere bud på interessante netværk i København, vi skal have en snak 
med hinanden om hvervning af nye medlemmer. STRAKS der bliver åbnet op for større sikker 
bevægelighed, vil vi arrangere møder med Julianes netværk for at promovere VIRKSOMME 
kvinder og drøfte muligheder for samarbejde. Landsstyregruppen har besluttet, at vi vil spørge 
Juliane, om hun vil indgå i Landsstyregruppen som Koordinator for hvervning af medlemmer. 
Et PLUS for vores netværk, der har brug for al den gode frivillige indsats som tilbydes. 
 
Velkommen til nyt medlem  
Landsforeningsmedlem  
Juliane Marie Neiiendam – Underholdning og arrangørtjenester: JUMANE 
Er medlem af styrelsen i Kvinderådet for VIRKSOMME kvinder. 
 
 
Januar 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 netværksgruppe er du en del af? 
Mit navn er Susan Strobel, og jeg er eneejer af butikken 
Wunderwear by Silkestrømpen i Assens. Jeg startede butikken i 
marts 1992, så jeg har haft den i snart 29 år.  
Jeg har læst Højere Handel og er derudover merkonom i 
markedsføring og regnskab. Jeg blev uddannet på kontor – 
allround og med løn og regnskab i 1991. 
 
 
 

2. Fortæl lidt om hvad firmaet laver, hvor mange ansatte m.m.? 
I Silkestrømpen sælger vi lækkert lingeri, nattøj, strømper, kåber og badetøj. Vi har alle 
de gode mærker som MarieJo, PrimaDonna, Triumph, Sloggi, Chantelle, Femilet, 
Passionata, Calida, Mey, Abecita, Wiki, Lady Avenue, Wolford, Oroblu, Dim, Decoy og flere. 
Jeg har 1 fuldtidsansat Maria, som har været her i 11 år.  
Yasmin, som er elev og færdig til sommer.  
Jette på 76 år har været hos mig i 27 år og tilkaldes, hvis det brænder på. 
1. juni 2019 gik Silkestrømpen ind i kædesamarbejde med Wunderwear, det betyder, at vi 
samarbejder med 35 andre butikker i Danmark. Wunderwear har fælles webshop og 
byttegaranti i alle butikker.  
Vi har også vores egne indkøbsmesser, når ikke lige der er Corona. 
 

3. Hvorfor meldte du dig ind i foreningen VIRKSOMME kvinder? 
Jeg meldte mig ind i VIRKSOMME kvinder for at få et godt netværk, sparring med andre 
erhverv, komme ud på virksomhedsbesøg og få inspiration, gode og inspirerende foredrag 
og lærerige kurser. 
 

4. Hvilke fordele ser du i at være medlem af VIRKSOMME kvinder? 
Fordelen ved at være i VIRKSOMME kvinder er helt klart den medvirkende indflydelse, de 
har på SMV og lovgivningen. Jeg føler, jeg kan være med til at gøre en forskel for SMV. 
Det er rigtig svært at stå alene som lille selvstændig, og derfor er det en stor fordel, når 
flere står sammen og råber op. 
 

5. Har du forslag til, hvad VIRKSOMME kvinder kan gøre bedre og arbejde for? 
Jeg synes, det er vigtigt VIRKSOMME kvinder bliver ved med at repræsentere et bredt 
udvalg fra erhvervslivet og selvstændige. Der skal holdes fast i gode virksomhedsbesøg, 
kurser, foredrag med indhold og ikke mindst det sociale - skal der også være plads til.  
Man skal have den fornemmelse, at når man har været afsted til et arrangement i 
VIRKSOMME kvinder, så får man noget med hjem.  
Så hellere få arrangementer, men hele dage, hvor der er masser af lærerigt indhold, og 
derigennem kommer det sociale samvær og sparring. 
 

6. Hvordan ser du fremtiden for foreningen?  
Fremtiden for VIRKSOMME kvinder bliver forhåbentlig, at vi kan tiltrække nye medlemmer 
gennem god aktivitet og synliggørelse, så vi kan blive endnu flere.  
Jo flere vi står sammen, jo mere indflydelse kan vi få, og jo mere kan vi skabe.  
Ved dog godt, at det er svært i en fortravlet hverdag, for mange selvstændige og 
erhvervsdrivende. 
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7. Hvis du skulle ønske en ting, der kunne lette byrderne for de små og mellemstore 
virksomheder, hvad skulle det så være? 
Det ville gøre mange ting nemmere for SMV, hvis vi ikke skulle søge kompensation, 
eksempelvis på elever og medarbejdere, men at det kom automatisk, når man havde lavet 
aftale en gang. Man bruger alt for meget kontortid på dette som lille selvstændig.  
Det kunne også være rigtig dejligt, hvis momsen blev sat ned med til 10-15%, det ville 
økonomisk være en fordel for mange små virksomheder. 
 

8. Har Corona-krisen påvirket din virksomhed positivt eller negativt? 
Corona har været rigtig hård for min lille butik. Først i foråret 2020 hvor vi dog måtte have 
åben, men mistede stor omsætning. Så blev efteråret godt, og vi fik hentet lidt af det 
tabte fra foråret. Så kom den brutale nedlukning lige efter jul, og det er mange penge, vi 
taber lige nu. De skriver så flot om hjælpepakker, men de 23t kr. jeg kan få i 
omsætningstab dækker måske 10 % af den tabte omsætning, og så skal jeg også betale 
25% af mine ansattes løn ud af de penge.  
Derudover kommer forrentning af mit store varelager og alle de sæsonvarer, som bliver 
for gamle og må sælges til billigere penge. Lige nu venter mange kasser med nye 
forårsvarer fra vores leverandører på at blive sendt til butikken. 
 

9. Hvad kunne jeg ønske mig af fremtiden? 
Det ville være dejligt, hvis jeg kunne drive min forretning de næste 10 år, og så kommer 
der et ungt menneske og der gerne vil overtage butikken efter mig. 
Så kunne jeg måske gå på halv tid de sidste 5-7 år, der så var tilbage, inden jeg kan gå på 
pension. Jeg har jo lov til at ønske. 
 
 

Tak til Susan Strobel for din deltagelse som ”Månedens VIRKSOMME kvinde profil”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vil du foreslå den næste Månedens VIRKSOMME kvinde profil, 
så skriv til mig på birgitte.viereck@gmail.com  


