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COVID-19 
Jeg mener ikke, at COVID-19 skal fylde så meget mere, som den har gjort. Forhåbentlig vil vi 
hen over sommeren se færre og færre tilfælde af smitte, og vi kan så mødes fysisk igen til 
efteråret. 
 
Events fysisk og online 
Der er allerede rigtig mange planlagte events – og der vil hele tiden komme flere. 
Jeg vil anbefale jer at følge med i, hvad der sker på hjemmesiden under Klubmodul – Event. 
Her kan I følge med i, hvad der er af events rundt i landet både de fysiske og dem, der er 
online. Se allerede nu, hvad der er planlagt 
https://virksommekvinder.klub-modul.dk/cms/activity.aspx?CalendarType=Agenda  
 
Online  
Dejligt at der er kommet gang I mødeaktiviteterne rundt I landet. Det skal dog ikke hindre os i 
også at mødes på nettet – og fortsætte med online webinarerne. 
Alle foreningens medlemmer er velkomne til at kontakte Landsstyregruppen for gode ideer til 
eventuelle webinarer – enten oprettet af Vk eller hvis vi kan deltage i andres webinarer. 
Skriv til landsformanden Anette Berg Laursen: Anette@virksommekvinder.dk  
 
Vi skal hjælpe hinanden med at få nye medlemmer 
Det vil betyde meget for netværket, at I inviterer eventuelle nye medlemmer med.  
I selve 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. 
 
Når du inviterer eventuelle nye medlemmer med, er her nogle fordele, du kan give videre: 
Vælger du 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. 
- opdateringer på både viden og nyheder – bla på https://virksommekvinder.dk  
- fordelagtigt medlemskab af SMVdanmark gennem Vk– herunder ses, noget at det du får: 

 
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   
 
 
 
 
 
 
SMVdanmark er her for dig 
Få mere ud af dit medlemskab af VIRKSOMME kvinder – se hvad der er aktuelt lige nu … 
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Gratis medlemsfordele - Skattehotline og GDPR-kursus 
- Få svar på spørgsmål om skat - det er gratis for medlemmer 
- Har du styr på GDPR - ellers kan du nemt få det med dette gratis GDPR-kursus 
- Brug SMVdanmarks fordele og tilbud – se mere her: 
https://smvdanmark.dk/nyeste-medlemsfordele-og-rabatter-til-dig-som-smvdanmark-medlem-
22?RecipientId=958804&RecipientSecret=3a811f95-0fa2-47cd-a3d4-
671a7631c600&utm_source=sendgrid.com&utm_medium=email&utm_campaign=website  
 
Virksomhedsguiden  
For yderligere information om slutafregningen vedrørende COVID-19 med hensyn til 
slutafregning henvises til virksomhedsguiden.dk/slutafregning eller Erhvervsstyrelsens hotline 
på telefon 72 20 00 34. 
 
Martinsen Rådgivning og Revision  
Nye regler for beskatning af fri bil fra den 1. juli 2021 
Har du eller dine ansatte fri bil til rådighed, så er det nødvendigt, at du eller en anden i dit 
firma sætter sig ind i de nye regler for fri bil. 
Beskatningen ændres fra den 1. juli 2021 – altså lige nu.  
Satserne for beregning af den skattepligtige værdi, stigning i miljøtillægget samt en fritagelse 
for beskatning af lade-standere til firma-elbiler er hovedoverskriften. 
Så her er læsestof til ferien: 
https://martinsen.dk/faglig-viden/skat/justering-af-reglerne-om-fri-bil-fra-1-juli-
2021/?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_content=Nye+regler+tr%C3%A6der+i+kraft+
fra+1++juli+2021+++FIRSTNAME+%2C+har+du+overblik+over+hvilke%3F&utm_campaign=Nyhedsbr
ev+nr+++9+uge+25+2021&vgo_ee=F0Ju9%2FT4zAgr2Xrre9tk2mQOP8ZXmRzMvz3Yw%2BcA7gI%3D   
 
Vidste du at … 
Er du bygherre, har du et koordinerende ansvar og pligter 
Læs mere om bygherrens koordineringspligter, når bygge- og anlægsopgaver projekteres og 
under byggeperioden. 
https://at.dk/brancher/bygge-og-anlaeg/bygherrens-ansvar-og-pligter/  
 
Droner på arbejdspladsen og privat 
Der er flere og flere, der anvender droner både privat og på arbejdspladsen. 
På droner.dk kan du læse mere om regler både i Danmark og EU. 
https://droner.dk/regler-for-droneflyvning  
 
Der er nye love i 2021 for dig som bilist 
Her kan du på FDM’s hjemmeside læse om ændrede/ nye love for veteranbiler, omregistrering 
af brugte biler, kommunen må fjerne og sælge din bil m.fl. 
https://fdm.dk/nyheder/bilist/2020-12-her-er-de-nye-love-bilisterne-2021  
 
Vanvidskørsel – kan blive dyrt for firmaet  
Den nye lov, hvor beslaglæggelse af din eller firmaets bil er en mulighed ved vanvidskørsel 
foreslår BDO, at der bliver skrevet under på en erklæring. Læs her: 
https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/fri-bil-og-ny-lov-om-vanvidskorsel 
 
Sommerferien kan blive dyr – hvis du er til Padle Board 
Hvis JA, så skal du også her passe på dig selv og din familie. 
Der har på det seneste været oppe i medierne, at der gives bøder på 1.500,- kr., hvis ikke du 
har svømmevesten med, når du er på dit Padle Board. Læs her: 
Bekendtgørelse om redningsveste i mindre fartøjer (retsinformation.dk)  
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Lokale Årsmøder 
Tiderne skifter – og i september sidste år blev det på Landsgeneralforsamlingen vedtaget en 
ny struktur for VIRKSOMME kvinder – med tilhørende nye Vedtægter. 
 
Lokale generalforsamlinger er blevet til Lokale Årsmøder 
Lokale bestyrelser er blevet til Lokale Netværksstyregrupper 
Lokale formænd er blevet til Lokale Netværks-koordinatorer – vælges lige år 
Lokale kasserer er blevet til Lokale Økonomi-koordinatorer – vælges ulige år 
Lokale bestyrelsesmedlemmer er blevet til Netværks styregruppemedlemmer – udpeges 
Lokal revisor – der vælges mindst en lokal revisor hvert år  
 
De Lokale Årsmøder er afholdt i maj og juni, og her er en liste over de nye lokale 
Netværksstyregrupper samt lokale revisorer for hver afdeling. 

 
København og Omegn 
Lokal netværks-koordinator – Bente Svendsen 
Lokal netværks økonomi-koordinator – Susan Meincke 
Styregruppemedlemmer 
Marion Pedersen – Lotte Warner – Inge Køj – Susan Baerens 
Revisor - Lotte Warner 
 
 
 
Nordjylland 
Lokal netværks-koordinator – Jette Bay Larsen 
Lokal netværks økonomi-koordinator Birgit Damsgaard Rise 
Styregruppemedlemmer 
Aase Kramer – Ingelise Kristensen – Jytte Hagerup Thomsen 
- Kirsten Lisberg Bobach 
Revisor - Grethe Knudsen 
 
 
 
Sjælland 
Lokal netværks koordinator – Dorthe Hansen 
Lokal netværks økonomi-koordinator – Lone Pedersen 
Styregruppemedlemmer 
Bente Stavnskær – Majbritt Essendrop – Anette Sunke  
- Lene Jørgensen og Ida Andersen 
Revisor – Lis Jensen - Hanne Larsen 
 
 
 
Østjylland  
Lokal netværks koordinator – Anette Berg Laursen 
Lokal netværks økonomi koordinator – Pia Andersen 
Styregruppemedlemmer 
Anette Villumsen - Karin Nielsen 
Revisor – Karin Nielsen 
 
 

  



Netværksforening for selvstændige kvinder i Danmark 

 

VK-NYHEDSBREV nr. 6 

Juni - Juli 2021 

 

 

VIRKSOMME kvinder - Email: info@virksommekvinder.dk - Web: www.virksommekvinder.dk 
2021-07-02_Vk-Nyhedsbrev-06_bv.docx                                                        Side 4 af 6  

Sydvestjylland  
Lokal netværks koordinator - Laila Haahr Hansen 
Lokal netværks økonomi-koordinator - Ellen Jørgensen 
Styregruppemedlemmer 
Kelly Søkilde Møller - Gitte Hansen - Merete Jensen  
- Margrethe Haahr - Elizabeth Weber 
Revisor – Lilian Davidsen 
Revisor – Inger Andersen 
 
 
 
Syddanmark (Fyn og Sønderjylland)  
Lokal netværks-koordinator – Susanne Knudsen 
Lokal netværks økonomi-koordinator – Birthe Marie Jensen 
Styregruppemedlemmer 
Ann Jessen Nielsen – Christel Malthe Madsen – Henny Nicolaisen  
- Doris Mogensen (suppleant Lenna Nielsen) 
Revisor – Anita Riis Hansen 
 
 

Syddanmark sagde farvel og tak for flere års bestyrelsesarbejde til  
3 styregruppemedlemmer … 
 
 
Også en tak til Lene Duholm Nielsen, for 
blandt andet at have været fungerende 
formand i 10 år i Sønderjylland. 
 
 
 

Dorthe Holm-Nielsen     Dorit Hansen 
 

Afdeling der endnu ikke har holdt Årsmøde  
 
Herning og Omegn 
Formand (Lokal netværks-koordinator) – Ida Obel Utoft 
Kasserer (Lokal netværks økonomi-koordinator) – Bente Marie 
Hansen 
Bestyrelsesmedlemmer (Styregruppemedlemmer) 
Hanne Damgaard Hald – Helle Kaas – Birgit Lillelund 
Revisor ? 
 
 
 

Velkommen til nyt medlem 
Helena Rosenberg, Rehabmobility ApS, Østjylland. 
RehabMobility.dk | Dine muligheder (rydelcode.com)  
 
 
Golf-dag fredag den 28. maj 2021 i Haderslev – blev en god dag 
 
13 veloplagte golfspillere stillede på Haderslev Golfbane til en VIRKSOMME kvinder match. 
Uden mad og drikke, kan vi ikke spille golf. Vi startede derfor i restauranten og efter indtag af 
sandwich, gik vi på banen. 
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Der var rigtig mange flotte præmier, som var sponseret, og vi siger TAK til: 
- Haderslev Golfklub 
- Mark Gates Golf Shop 
- Haderslev Golf restaurant (Dangira Soblyte Koch) 
- City Group, Middelfart (Lenna Nielsen) 
- Fjord-Frandsen Biler, Haderslev (Medlem – Heidi Fjord-Fransen) 

 
Tillykke til … 

Første præmie blev vundet af: 
Damer – Ellen Jørgensen, Varde 
Herrer – Jan Uwe Gildhoff, Haderslev 
 

Hold præmien blev vundet af: 
Dangira Soblyte Koch, Haderslev 

Kaj Jørgensen, Varde 
Heidi Fjord-Frandsen, Haderslev 

 
Golfmatch 2022 
Det arbejdende folk, vil meget gerne have ændret golf-dagen til en lørdag. 
Derfor er næste års golfmatch  
Lørdag den 28. maj 2022 i Holmsland Klit Golf klub 
 
Hanne Damgaard Hald fra Brilleforretningen i Brande har sagt JA til at stå for næste års 
golfmatch.  
Det vil vi glæde os til – vi ses. 

Golfhilsener fra Heidi Fjord-Frandsen og Birgitte Viereck 
 
 
SÆT X i kalenderen  
Landsstyregruppen afholder en endags Landskonference Tirsdag den 23. november 2021. 
Du kan allerede nu tænke over, hvem du vil invitere med. Det er en konference for alle, der 
har lyst. Du vil modtage invitationen på et senere tidspunkt. 
 
 
Promovering af VIRKSOMME kvinder 
Landsstyregruppen arbejder på markedsføring for VIRKSOMME kvinder, og har brug for jer. 
En mærkesag er lige nu ”Dagpenge – minimumssats for selvstændige”.  
Landsstyregruppen søger en eller flere personer, der har været nød til at lukke sin virksomhed, 
og ikke har kunnet modtage dagpenge. Det må gerne være personer, der ikke er medlem af 
foreningen. Vi har brug for en case om mærkesagen. 
Kender du en, så henvend dig så hurtigt som muligt til landsformand Anette Berg Laursen på  
anette@virksommekvinder.dk  
 
 
Sommeren står for døren, og i skrivende stund er der udsigt til en blå himmel, hvor solen står 
højt og skinner på os alle. 
Med dette vil jeg ønsker jer alle en god sommer – og jeg er tilbage til august. 
 
 
Birgitte Viereck  
VK-Nyhedsbrev-redaktør 
birgitte.viereck@gmail.com  
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Lidt foto fra 2020-2021  
 
 
 

2021 Årsmøde Syddanmark 
Hotel Kolding Fjord 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2020 Generalforsamling, Vejle 
Telse Risløv og Anette Berg Laursen 
 
 
 

 
 
 
 

2020 Generalforsamling, Vejle 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2020 Tur til SMVdanmark 
og CopenHill i København 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Glæd dig til at læse næste måneds VIRKSOMME kvinder profil 
 

Karin Nielsen, København & Omegn svarer på mine spørgsmål  
og fortæller om familievirksomheden Copenhagen AirTaxi A/S (CAT),  

der lige har haft 60 års firma jubilæum. 


