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Genåbning – det bliver bedre  
Du har nu mulighed, når du får enten en PCR-test eller en kviktest, der maksimum er 72 timer 
gammel at komme mere ud. Coronapas kan du få, når du er vaccineret 1 (efter 14 dage) eller 
2 gange, og hvis du allerede har haft corona. 
 
Her er link om restriktioner gældende fra fredag den 21. maj 2021: 
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-04-15-overblik-dette-aabner-fra-21-april  
 

 
Udvidet Landsstyregruppemøde den 18. maj 2021 
Landsstyregruppen mødtes kl. 12.30, og forberedte sig til det Udvidede 
Landsstyregruppemøde. Alle i Landsstyregruppen er enige om, at vi ALLE skal ville foreningen 
VIRKSOMME kvinder – og at det er vigtigt, at vi ALLE vil arbejde for at få nye medlemmer. 
 
Orientere fra det Udvidede Landsstyregruppemøde, der startede kl. 15. Der var deltagere fra 
Sydvestjylland, Herning og Omegn, Østjylland, Sjælland og Syddanmark, i alt 15 deltog.  
 
Landsstyregruppen består af  
Vælges på Landsgeneralforsamlingen: 
Landsformand Anette Berg Laursen - Landskasserer Pia Asbjørn Andersen  
 
Udpeges på det Udvidede Landsstyregruppemøde: 
Kommunikations- og Markedsførings-koordinator Juliane Marie Neiiendam 
IT-web-koordinator Susan Baerens  
ØST-koordinator Dorthe Hansen 
VEST-koordinator Birgitte Viereck  
 
Rikke Pallvi Andersen ønskede p.t. ikke at fortsætte som Kommunikations-koordinator. 
Det blev vedtaget, at de to poster Kommunikations- og Markedsføring slås sammen til en. 
 
Servicefunktioner: 
Nyhedsbrev-redaktør Birgitte Viereck 
Medlemsservice Bente Svendsen 
 
Netværksgrupperne orienterede om, hvad der var sket siden september.  
Covid-19 har været en udfordring for alle. Gejsten har de fleste steder været på nulpunktet, og 
der har kun været afholdt få events, da der i en kort periode var mulighed for det sidste år. 
Østjylland har dog været opfindsomme og holdt online kaffemøder, som var for alle 
medlemmer, deltagerantallet var 5-8 personer hver gang. Omstruktureringen af foreningen 
skal nu tænkes ind – fra Lokale afdelinger med bestyrelser/generalforsamling bliver nu til 
Lokale Netværksgrupper med Lokale styregrupper/Årsmøder. 
Retningslinjer er skrevet uhensigtsmæssigt, hvad angår beslutning om arrangementer. 
Landsstyregruppen kigger på det. Der afholdes Årsmøder i løbet af juni. 
Udover COVID-19 er udfordringen også at få nye og yngre medlemmer i foreningen.  
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Juliane Marie Neiiendam havde forberedt en workshop.  
Vi har tidligere haft lignende, det er dog stadig vigtigt at blive opdateret 
på, hvad foreningens medlemmer vil. Vi blev delt i tre grupper – hvor vi 
skulle komme med ideer til: Skab mere synlighed - Vigtige mærkesager 
- Arrangementer. ”Tænk ud af boksen – og drøm ...”, sagde Juliane 
Marie. Se ønsker her: 
 
Skab mere synlighed 

o Være på de sociale medier – få alle til at like og dele.  
o Inviterer gæster – alle folkeslag - med til både virtuelle og fysiske arrangementer. 
o Mund til mund. 
o Kendt Standupper i parken – Jan Gintberg – alle kvinder inviteres. 
o Reklame og interview i TV og radio i tidsrummet fra kl. 17-22. 
o Deltage i messer, Foreningsdage, Folkemøde, ”Talk Town, København og oline” m.fl. 
o Lægge flyers / foldere på pladser i haller til kampe – Ishockey.  
o Sende Nyhedsbrevene ud til eventuelle medlemmer. 
o Vær opmærksom på nystartede – alle erhverv også de kreative – læg en flyer/ folder. 
o Logo på pigesport. 
o Lær at bygge dit eget hus. 
o Kvinder i bestyrelser. 

 
Vigtige mærkesager  
- både internt og eksternt 

o Oplys, er du medlem af VIRKSOMME kvinder, så er du også medlem af SMVdanmark 
o Mærkesager må ikke glemmes – fastholdes overfor både medlemmer og politikerne. 
o Fair vilkår vedrørende Dagpenge satser og uddannelse. 
o Selvstændighed. 
o Lige vilkår for både mænd og kvinder. 
o Debat om udfordringer selvstændige står over for – evt. i samarbejde med SMVdanmark. 
o Livet som selvstændig kvinde. 
o Være positive. 
o Synliggørelse af fordelen ved at være medlem af SMVdanmark. 
o Månedens VIRKSOMME kvinde-rollemodel på FB/LinkedIn. Evt. en video. 
o Fastholdelse af medlemmer. 

 
Arrangementer 

o Christiansborgmøde – med andre foreninger/guidet kunst-tur. 
o Landskonference. 
o Flamingo Have Park, Jylland (klatre-aktiviteter). 
o Lokale møder: Dagsarrangement/morgenmøde/gå hjem møde. 
o Stort event med foredragsholder. 
o Bruxelles. 
o Højskole – 1-3 dage – kreativt og/ fagligt. 
o Samme arrangement i både ØST og VEST – kun en planlægning, på nær sted. 
o Economic – online-kursus over flere aftenener/periode. 
o De 17 verdensmål – høre mere - hvad kan vi gøre? 
o Hjertestarter kursus. 
o Julemærkehjem. 
o Bridgewalking på Lillebæltsbroen og Pylonerne på Storebæltsbro. 
o GoMonkey klatre- og action parker. 
o Champagne Brunch på d’Angleterre og historie - virksomhedsbesøg. 
o Croquis. 
o Samarbejdspartnere – kreative, erhvervsråd m.fl. 
o 2023 fejring af 60 års Jubilæum. 

 
Alle var enige om, at et Ide-katalog vil være en god ting at få udarbejdet.  
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Orientering fra Landsstyregruppen 
Landsformanden Anette fortalte, at der er afholdt virtuelle møder i 
landsstyregruppen mindst en gang om måneden – og først her i maj 
havde vi vores første fysiske møde siden generalforsamlingen. 
 
Der har netop været afholdt repræsentantskabsmøde hos SMVdanmark. 
Det foregik lige som sidste år online. Formand Niels Techen blev genvalgt. 
Derudover var der interessante oplæg om SMVdanmarks strategi af Jakob 
Brandt og cheføkonom og politisk chef Mia Amalie Holsten.  

Et par citater derfra: Ledestjernen er: 
Værdien af et medlemskab skal mærkes på bundlinjen for medlemmerne og ”Man beder ikke 
om taletid, man tager det”. 
 
Der har været forespørgsel om, vi vil være mentorer for iværksættere fra Aarhus Universitet. 
Sparringen skal være til håndtering af de administrative opgaver. Vi håber, nogen af jer har 
lyst til at videregiver jeres praktiske erfaringer til de unge, som I har fra mange år som 
selvstændige/ medarbejdende indenfor forskellige erhverv. Har du lyst – så kontakt os i 
Landsstyregruppen. 
 
Der arbejdes i styregruppen på en markedsførings plan. 
Økonomi – i 2021 forventes et mindre underskud, da landsstyregruppen gerne vil bruge penge 
på aktiviteter og profilering, der kan skabe opmærksomhed og flere medlemmer. I 2020 var 
udgifterne til kørsel og andre mødeudgifter meget lavt, hvilket forventes at blive højere i år. 
 
Der er blevet arbejdet med hjemmesiden og klubmodul, som Susan Baerens gennemgik meget 
kort. På Klubmodul er der etableret et Medlemsforum med mulighed for, at vi kan spørge og 
give hinanden råd og vejledning. Det er Landsstyregruppens håb, at alle med tiden benytter 
forummet, hvilket kan være en god service overfor hinanden og for nye medlemmer.  
Det er et lukket forum, så kun medlemmer kan se det (se Nyhedsbrev nr. 4). 
 
Opfordring fra ØST- og VEST-koordinatorerne var kort og godt – Brug os, kom, kom med ideer 
til event på landsdelsplan, spørg os – hvis I er i tvivl om noget. Vi vil gerne hjælpe. 
 
Bente Svendsen, København oplyste at Konferencedatoen er d. 25. og 26. marts 2022 
 
Online webinar i maj og juni – VIRKSOMME kvinder 
• Den 10. maj afholdt Astrid Thorsen om Instagram i erhvervs øjemed. Det var en engageret 

foredragsholder, der vidste, hvad hun talte om. Webinaret varede ca. 1½ time, og der blev 
stillet en del spørgsmål. 
 
Der var flere medlemmer, der havde inviteret gæster med, og det er på den 
måde vi kan skabe interesse for vores forening. Vi kan afholde foredrag både 
online eller fysisk, foredrag – der er tilpasset foreningens medlemmer. Så det 
er med at komme ud af busken.                                                      Astrid Thorsen 
 
Efterfølgende modtog deltagerne et link, så vi kunne se – og downloade Webinaret, og kan 
se det igen og igen.  

• Den 7. juni webinar om GDPR - er aflyst. 
Landsstyregruppen arbejder på et andet webinar i juni.  

Foreningen vil hver gang med foredragsholderens accept lægge oplægget på den lukkede 
VIRKSOMME kvinder hjemmeside (Klubmodul siden). 
 
Det er også meget vigtigt, at I inviterer eventuelle nye medlemmer med. I invitationen vil der 
altid stå, til hvilken mailadresse I skal sende - det eventuelt nye medlems mailadresse til – så 
vær med til at få flere nye medlemmer.  
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Indsendelse af virksomheders årsrapporter 2021 
Den 11. maj har Folketinget vedtaget at udskyde fristen for indsendelse af virksomhedernes 
årsrapporter med en måned til den 30. juni 2021. Det vil sige, at ønsker virksomhederne 
denne ekstra måned til at få styr på årsrapporterne, så er muligheden der.  
 
https://dreiststorgaard.dk/nyheder/lovforslag-om-udskydelse-af-fristen-for-virksomheders-
aarsrapporter-er-nu-vedtaget/  
 
Martinsen Rådgivning og Revision  
Kompensation - Slutafregning 
For at Erhvervsstyrelsen kan gennemføre en slutafregning, skal du indberette flere oplysninger 
om den periode, du har modtaget kompensation for.  
Har du modtaget kompensation, så har du brug for at læse mere her: 
 
https://martinsen.dk/faglig-viden/revision-og-regnskab/slutafregning-af-
kompensation/?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_content=FIRSTNAME+%2C+har+du
+modtaget+st%C3%B8tte+fra+hj%C3%A6lpepakker%3F+Husk+at+lave+slutafregning&utm_campaign
=Nyhedsbrev+nr++7+-
+uge+19+2021&vgo_ee=F0Ju9%2FT4zAgr2Xrre9tk2mQOP8ZXmRzMvz3Yw%2BcA7gI%3D  
 
Når du vælger at blive medlem i foreningen VIRKSOMME kvinder  
-får du en unik mulighed for at komme i kontakt med kvinder, der enten driver egen 
virksomhed eller er medejer i en virksomhed. 
- får du opdateringer på både viden og nyheder – fordelagtigt medlemskab af SMVdanmark, 
hvad angår faglige spørgsmål, der har med selvstændige at gøre. 
 
https://em.dk/nyhedsarkiv/2021/maj/folketinget-udskyder-fristen-for-virksomheders-aarsrapporter/  
 
SMVdanmark  
Forening for små og mellemstore virksomheder i Danmark, medlemskab af denne forening er 
indbefattet medlemskabet af VIRKSOMME kvinder. Så ud over medlemskabet af VIRKSOMME 
kvinder får du også SMVdanmarks ekspertise i samme medlemskab. 
 
SMVdanmark tilbyder blandt andet dette 
Et stærkt netværk  - Kurser, møder & uddannelse (smvdanmark.dk)  
Juridisk Rådgivning  - Juridisk rådgivning (smvdanmark.dk)  
Rabatter og fordele  - https://smvdanmark.dk/vi-tilbyder/tilbud-rabatter   
Nyhedsbreve  - Tilmeld og få hurtig opdatering af regler mv. 
 

SMVDigital tilskud – så der det nu, du skal søge 
Har du brug for privat rådgivning til: 

• E-handel 
• Digital omstilling og automatisering 
• Grøn og digital omstilling 

SMVDigital er åbne for denne pulje den 26. maj 2021 kl. 9.00. Du skal være hurtig, da 
indsendelsesfristen er på 48 timer og slutter derfor allerede den 28. maj 2021 kl. 9.00. 
 
Beløbet i denne pulje er på 23,5 mio. kr., hvoraf de 3,5 mio. kr. er reserveret til projekter med 
en forventet grøn effekt.  
 
Er du blevet nysgerrig, så kan du læse mere her: 
https://smvdigital.dk/?utm_source=email&utm_medium=nyhedsbrev&utm_campaign=smv_quick&utm_t
erm=&utm_content=smv_quick_medlem_SMV%20QuickNews:%20Den%20popul%c3%a6re%20pulje%2
0SMV:Digital%20%c3%a5bner%20igen%20for%20ans%c3%b8gninger%2026.%20maj  
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Medlemsservice  
         Ny revideret Vk folder kr. 0 
 
Nyhed - kommer også på Vk Shop 
VIRKSOMME kvinder - Notesbog kr. 20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udvidet Landsstyregruppemøde på Trinity Hotel & Konference Center i Snoghøj 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Birgitte Viereck 
VK-Nyhedsbrev-redaktør 
 
birgitte.viereck@gmail.com 
 
 
 
Vil du være næste måneds VIRKSOMME kvinde profil? Så lad mig høre fra dig. 


