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Efteråret er på vej …. 
Allerede nu er dette efterår præget af flere fysiske møder både i VIRKSOMME kvinder regi og i 
andre sammenhænge. 
Kigger I på foreningens kalender er det tydeligt, at vi nærmer os tiden før COVID-19 – og der 
er events, hvor vi kan mødes fysisk, hvilket jeg glæder mig meget til. 
 
Alle corona-restriktioner ophører den 10. september 2021 – og det glæder vi os til. 
https://sum.dk/nyheder/2021/august/regeringen-planlaegger-ikke-at-forlaenge-kategorisering-af-covid-
19-som-samfundskritisk-
sygdom?utm_source=email&utm_medium=nyhedsbrev&utm_campaign=smv_quick&utm_term=&utm_co
ntent=smv_quick_medlem_Alle%20coronarestriktioner%20oph%c3%b8rer%2010.%20september  
 
Nyt fra Fællesudvalget  

Landbrug og Fødevarer, herunder Familieudvalget og Deltidslandmændene.  
De Samvirkende Købmænd. VIRKSOMME kvinder samt SMVdanmark på en 
observatørpost. 
 
Vi holdt vort første almindelige møde i snart 2 år hos De Samvirkende 
Købmænd i Håndværkets hus på Islands Brygge i København. Et teams-
møde undervejs er det også blevet til. Et af de presserende emner på 
dagsordenen var Dagpengereformen fra den 1. oktober 2018, der skal 
evalueres i løbet af efteråret. 

 
Her vil vore forslag til forbedringer være:  

1. Genindførelse af mindstesatsen ved dagpenge/efterlønsberegninger (mindstesatsen blev 
indført i 1990 og fjernet i 2018) 

2. Bedre og mindre komplicerede beregningsregler (De to bedste af de sidste 5 år) 
3. Forhøjelse af max. grænsen for medarbejdende ægtefællers indtjening ved overført 

indkomst. (P.t. hindrer grænsen en medarbejdende ægtefælle i af få max. dagpenge og 
efterløn). 

4. Beregning af indtjening som medarbejdende ægtefælle med lønaftale bør ske på 
årsbasis, hvilket ASE – arbejdsløshedskassen for selvstændige også har tilkendegivet.  

(Med en lønaftale skal der være ”sædvanlige vilkår” som lønmodtager. Dvs. at en kvartalsvis 
udbetaling af løn ikke anses for at være normale vilkår, hvilket betyder, at man mister retten 
til dagpenge eller efterløn). 
Når man har betalt sit kontingent igennem årene, er det vigtigt, at der er en vis tryghed. Dette 
vil alle fire punkter medvirke til. 
 
Reglerne om tidlig pension er vanskelige at leve op til for selvstændige såvel som for 
medarbejdende ægtefæller med overført indkomst, da ancienniteten beregnes ud fra overskud, 
henholdsvis det overførte overskud igennem årene. Medarbejdende ægtefæller med lønaftale 
får beregnet anciennitet ud fra ATP-indbetalinger. 
 
OG SÅ ET LYSPUNKT – det nytter indimellem med vore henvendelser: 
Fællesudvalget skrev i foråret til Beskæftigelsesudvalget vedr. regnskabsåret 2020 som 
beregningsgrundlag for dagpenge/efterløn, hvilket kan være en katastrofe pga. Corona-krisen. 
Der er nu vedtaget en lov, der giver selvstændige mulighed for at få beregnet en 
dagpengesats, hvor 2020 ikke indgår. Det vil indebære, at den selvstændige kan bruge 
satsberegningsperioden for de 12 bedste måneder inden for 36 måneder, men med mulighed 
for at fravælge årsopgørelsen for 2020. 
 
Vibeke Broman  
Vk-repræsentant i Fællesudvalget 
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Bygherrens ansvar/koordineringspligter 
Det er vigtigt at vide inden byggeriet sættes i gang, hvem der har 
ansvaret. Det gælder fra start til slut – når bygge- og anlægsopgaver 
projekteres og også under byggeperioden. 
Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside: 

https://at.dk/brancher/bygge-og-anlaeg/bygherrens-ansvar-og-pligter/bygherrens-koordinerende-
ansvar-og-pligter/   
 
CFSA – Center for frivilligt socialt arbejde 

Dette er stedet, hvor vi alle kan få inspiration til foreningens arbejde.   
Der er både nogen, der er gratis, og nogen der skal betales for. 
Der er her ikke mindre end 10 webinarer inden efterårsferien. 
Måske er der lige netop noget din Netværksstyregruppe eller nogen 
af medlemmerne kan have glæde af? Læs her: https://frivillighed.dk/   

 
SMVdanmark og Lexoforms  

GDPR persondataforordningen fylder stadig meget i mange firmaer. 
SMVdanmark tilbyder AKTIVE Vk-medlemmer gratis kurser, bla om 
GPDR i samarbejde med Lexoforms.  

Lexoforms tilbyder 14 dages prøvetid uden beregning. Læs mere her: https://lexoforms.com/  
Husk at tilmelde jer SMVdanmarks nyhedsbrev og tilmeld jer div. kurser direkte.  
 
Rentefrie lån i forbindelse med COVID-19 
Har din virksomhed optaget rentefrie lån i forbindelse med COVID-19, 
skal du være opmærksom på, om du har styr på de betingelser, der 
skulle opfyldes. Læs mere her: 
https://www.beierholm.dk/viden-og-indsigt/covid-19-rentefrie-laan-rettidig-
indberetning-er-vigtig-hvis-laanet-skal   
 
Landsformand Anette Berg Laursen orienterer om 

• FN Verdens Mål er i fokus 2021 - 2022 
• Åben Landskonference den 23. november 2021 i Odense  
• Landsgeneralforsamlingen fredag den 17. september 2021 i Snoghøj 

 
FN Verdens Mål er i fokus 2021 - 2022 
Landsstyregruppen har på vores sidste møde talt om næste års fokuspunkter – Hvad er det, vi 
som VIRKSOMME kvinder skal have fokus på? For styregruppen er det vigtigt, at det er et 
positivt punkt, hvor vi kan få nogle gode historier frem og har derfor valgt at FN´s 17 Verdens 
mål er et oplagt område. Det er oppe hos alle uanset størrelse af virksomhed, private tiltag og 
medierne. Vi vil på næste møde tale om, hvordan vi kan profilere netværksforeningen og vores 
medlemmer med blandt andet gode historier om de små forskelle i hverdagen. Har I allerede 
en god historie, hvor I har fokus på et af målene, så send den/dem gerne til Nyhedsbrev 
redaktøren. SÅ vil historien blive fortalt – på den måde kan du og VIRKSOMME kvinder gøre en 
forskel for andre. 
 
Landsstyregruppen er i gang med at etablere nye samarbejdspartnere, som sammen med 
vores netværk kan igangsætte aktiviteter. Her har vi blandt andet fået etableret et nyt 
samarbejde med IDA selvstændige (ingeniørforening), hvor begge foreningers ønske er, at vi 
sammen kan skabe aktiviteter for selvstændige. 
 
Landskonference den 23. november 2021 i Odense – Åben for alle 
Denne Landskonference er det første store fælles projekt, som foregår tirsdag den 
23. november kl. 10.00 til 16.30 i IDA’s lokaler i Odense.  
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VIRKSOMME kvinder, IDA selvstændige (især kvinder), kvinder som har selvstændig 
virksomhed alene eller sammen med andre, iværksætter kvinder og kvinder som overvejer at 
starte selvstændig, vil blive inviteret. 
Vi har sammensat en dag, så der er inspiration fra flere fronter. Der vil være oplæg af en 
selvstændig kvinde og PFS vil fortælle om pension og forsikring. Andre, om mentoring, 
økonomi og ikke mindst vil en særlig spændende kvinde holde et oplæg.  
Hold øje med invitationen, som du vil modtage i løbet af nogle uger.  
Sæt allerede nu X i din kalender og glæd dig til en inspirerende dag i selskab med andre 
kvinder, der også er VIRKSOMME. 
 
Landsgeneralforsamlingen fredag den 17. september 2021 
Fredag den 17. september kl. 13.30 til 17.30 er der Landsgeneralforsamling. 
Landsstyregruppen håber, at der er rigtig mange VIRKSOMME kvinder rundt i Danmark, der 
har lyst til at bruge en halv dag i selskab med hinanden, støtte op om netværksforeningen og 
det kommende års arbejde samt ikke mindst bruge jeres indflydelse og komme med input til, 
det arbejde der foregår i Landsforeningen. 
Tilmelding skal ske senest den 3. september 2021 se:  
https://virksommekvinder.klub-modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=176  
 
Landskonference 2022 i København – Forhåndstilmelding nu – tak ☺☺☺☺ 
Fredag d. 25. marts 2022 kl 11-12 til Lørdag d. 26. marts 2022 ca. kl. 13. København & 
omegn har brug for en forhåndstilmelding for at planlægge antal værelser og enkeltværelser.  
Forhåndstilmelding kan du klare samtidig den 3. september 2021 se:  
https://virksommekvinder.klub-modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=154  

 
 

Promovering af 
VIRKSOMME kvinder 

Vil du hjælpe med at øge antallet af medlemmer? 
 

Sørg altid for at have en  
VIRKSOMME kvinder folder  

på dig og del ud eller hæng den op ... 
 

På facebook og linkedIn hjælper det også at 
dele relevante og aktuelle Vk-opslag  

samt at markere Interesseret på  
Vk-begivenheder. 

 
 
 
 
Birgitte Viereck 
VK-Nyhedsbrev-redaktør 
birgitte.viereck@gmail.com  
 
 
 
Sådan stod der i Nyhedsbrevet i juni: 
Glæd dig til at læse næste måneds VIRKSOMME kvinder profil.  
Karin Nielsen svarer på mine spørgsmål. 
 
På grund af travlhed – hvilket jeg er glad for – har Karin IKKE haft tid til at svare på mine 
spørgsmål. Karin vil gøre et forsøg på at svare i Nyhedsbrevet til september. 


