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Nye tider – flere events  
Alt er åbent ikke flere corona-restriktioner…. Lige nu. 
 
Ved fælles hjælp skal der nu gang i foreningen igen, og der er allerede nu mange inspirerende 
events i kalenderen. 
 
I kan altid se alle events på hjemmesiden. 
Her kan I se, om I stadig har mulighed for at tilmelde jer, så det er en god ide at gå ind og 
kigge på listen jævnligt. Vi kan også melde os til events andre steder i landet, hvis vi nu 
tilfældigvis opholder os der, hvor der er et Event.  

 
 
Det er vigtigt at alle Netværksgrupper sender datoer og hurtigst muligt også invitationer for 
kommende events til IT-Web ansvarlig e-mail: info@virksommekvinder.dk  
Så lægger Susan Baerens det op på Event-kalenderen.  
Derudover er der kurser i SMVdanmark og foredrag og ture gennem IDA Selvstændig.  
 
Promovering af VIRKSOMME kvinder og Inspirationsdagen 
Vil du hjælpe med at øge antallet af medlemmer, så sørg altid for at have en VIRKSOMME 
kvinder folder på dig.  
 
Tag en kopi af eller send invitationen for Åben inspirationsdag d. 23. november 2021. 
Kopien kan du give til en iværksætter, selvstændig eller medarbejdende kvinde, du kan også 
sende invitationen til en kvinde - du mener - kan være medlem. 
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Åben inspirationsdag tirsdag den 23. november 2021 kl. 9.30 til 16.30  
i IDA’s lokaler i Odense 
Denne landskonference er det første store fælles projekt, som foregår med VIRKSOMME 
kvinder, IDA selvstændige - 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.  
Se invitationen på Event og på din mail d. 13.09.2021.  
Tilmeld dig og betal via IDAs gæstetilmelding allerede nu og glæd dig til en inspirerende dag i 
selskab med andre kvinder, der også er VIRKSOMME. 
 
Landsgeneralforsamling den 17. september 2021 
En vellykket landsgeneralforsamling blev holdt på Hotel og Konferencecenter Trinity i Snoghøj 
ved Fredericia.  
I kan læse hele Landslederens beretning på hjemmesiden samt de ændrede Vedtægter 2021 
og Regulativ 2021 med kontingenttakster mm. 
 
Jeg vil derfor kun kort orientere jer om nogle få ting, der blev besluttet. 
 
Landsstyregruppen foreslog ændring af flere titler, dette begrundes med, at foreningen skal 
følge med tiden. Titlerne med koordinator lyder tungt, så dette blev også ændret i flere titler. 
 
De nye titler: 

• ”Landsleder” tidligere ”landsformand” 
• ”Landskasserer” 
• Kommunikations ansvarlig 
• Marketings ansvarlig 
• IT-web ansvarlig 
• Øst-Koordinator  
• Vest-Koordinator 
• Lokal Netværksleder tidligere ”Lokal Netværks-koordinator” 

 
Landsstyregruppen 
Landsgeneralforsamlingen genvalgte Pia Andersen for 
en toårig periode. 
Fra venstre 

• ØST-koordinator Dorthe Hansen (Fiskepigen) 
• Landsleder Anette Berg Laursen  
• VEST-koordinator Birgitte Viereck 
• IT web ansvarlig Susan Baerens 
• Landskasserer Pia Andersen 
• Kommunikations– og marketings ansvarlig  

          Juliane Marie Neiiendam 
 
Kontingentsatserne blev sat betydeligt ned, ligesom fordelingen til lands- og lokale netværk er 
ændret. Landsstyregruppen begrunder dette forslag med: 

• Fastholdelse af medlemmer 
• Være konkurrencedygtig i forhold til andre netværk og foreninger 
• Ændring af struktur og opgavefordelingen på lands og lokalplan 
• Øget fokus på større landsdækkende/ landsdelsdækkende arrangementer 
• Øget IT-sikkerhed i forhold til GDPR 
• Øget fokus på information 
• Brug af fælles IT-platform og sociale medier. 
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Kontingent-typer Kontingentet dækker Årlig sats fra 2022 
AKTIV (AKT) Medlem både lokalt og landsplan og SMVdk 1.698 kr. 
Aktiv LF (ALF) Medlem på landsplan og SMV dk 1.251 kr. 
*SENIOR (SEN) Ændring fra AKT 671 kr. 
*Senior LF (SLF) Ændring fra ALF 447 kr. 
*STUDIE (STU) Studerende medlem både lokalt og landsplan 671 kr. 
*Støtte LF (SPO) Medlem der støtter foreningen  Min. 600 kr.  
*Passive medlemstyper har ingen stemmeret, som Aktive medlemmer. 
 
Indmeldelser i løbet af 2021 bliver opkrævet kontingent 2021 med månedens rabat, pt. 66%.  
 
Vær opmærksom på, at kontingentet i 2022 vil stige lidt i forhold til beløbene i ovennævnte 
skema på grund af Indeks-regulering, der sker hvert år.  
Dette blev vedtaget på Landsgeneralforsamlingen i 2011. 
 

 
 
 
Tak til Chefkonsulent Rikke Lilienthal  
fra SMVdanmark, der både dirigerede 
os sikkert igennem generalforsamlingen 
og holdt et oplæg om SMVdanmark. 
 
 
 
 
 

Tak til Jane Lindgaard for  
et inspirerende foredrag om,  

hvordan et arbejdsliv 
også kan forme sig. 

 
 
 
 
 
 
Øremærket barsel til mændene 
Vi skal rette os efter EU’s lovgivning, der er dog den barriere, at de selvstændige ikke er 
nævnt, hverken i EU’s lovgivning eller i forslaget fra DA og FH. 
Nu skal der derfor arbejdes for at få politikerne til at forstå, at der skal være løsninger for de 
selvstændige, så familierne ikke mister deres rettighed til at holde den barsel andre har 
mulighed for.  
Løsningen må være, at den skal være fleksibel. P.t. er VIRKSOMME kvinder ved at udarbejde 
en løsningsmodel, så også selvstændige kan udnytte barslen fuldt ud. 
Følg med på Vk-hjemmesiden og Kvinderådet mfl.. Del og kommenter gerne på sociale medier. 
 
Læs også hvad SMVdanmark vil gøre: 
https://smvdanmark.dk/presse/jakob-brandts-leder-23-september-

2021?utm_source=email&utm_medium=nyhedsbrev&utm_campaign=smv_nyhedsbrev&utm_term=&utm

_content=nb_medlem_Selvst%c3%a6ndige%20kan%20ikke%20altid%20tage%20barsel%20//%20Kata

strofeklausul%20skrives%20ud%20af%20entreprisekontrakter   
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Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA)  
FBSA er en forening, der har medlemmer indenfor byggeriet og associerede.  
På det nyligt afholdte årsmøde blev det påpeget at byggeriet spiller en afgørende rolle i 
fremtidens bæredygtige udvikling.  
Der tre hovedtemaer, der omhandler fremtidens bæredygtige udvikling: 

• Diversitet 
• Menneskerettigheder i værdikæder 
• Grøn omstilling 

 
Læs mere her:  
https://www.byggerietssamfundsansvar.dk/nyheder/arsmode-i-fbsa-byggeriet-spiller-en-

afgorende-rolle-i-fremtidens-baeredygtige-udviklingm   

 
Et af de 17 Verdensmål er ”Bæredygtige byer og lokalsamfund” 
Læs mere her: https://www.verdensmaalene.dk/maal/11   

 
VIRKSOMME kvinder og de 17 Verdensmål 
I forhold til ovennævnte passer det godt i profilen for VIRKSOMME kvinder, som 
Landsstyregruppen har besluttet at arbejde med og for. Vi skal også have fokus på klimaet, for 
her har vi alle en mulighed for at gøre noget - småt som stort. 
 
Landsleder Anette Berg Laursens fortalte, at mandens malerfirma har indkøbt el-cykler med 
lad. De arbejder meget i midtbyen i Aarhus, og har svært ved at finde parkeringspladser, og 
ligeledes kan det også være en øget udgift – samt CO2 udslippet fra bilerne undgås. 
 
Vi talte også om, hvilket enormt forbrug, der er af emballage, et emne vi også vil fokusere på. 
 
Har du gode ideer og historie til en bæredygtig fremtid, så skriv til mig.  
 
Vi kan – Vi vil – Vi står sammen om opgaverne  
 
 
Birgitte Viereck  
VK-Nyhedsbrev-redaktør  
birgitte.viereck@gmail.com 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Redaktørens fotos fra Landsgeneralforsamling den 17. september 2021 
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Månedens VIRKSOMME kvinde profil 
 

1. Navn og firma -  
Ejer du firmaet eller er du medarbejdende kvinde?  
Mit navn er Karin Lillian Larsen, og jeg er en del af 
Copenhagen Air TaxiR A/S, der blev startet den 14. juni 1961 
og har i år holdt 60-års jubilæum. Vi er således i dag det 
ældste danskejet luftfartsselskab. 

I dag er Copenhagen Air TaxiR A/S et familieselskab, 90% ejes af vores to børn, ligeligt 
fordelt via et Holding selskab. De sidste 10% har min mand og jeg også i et Holding 
selskab. Jeg overtog regnskabet fra min mand Kenneth, da det blev for meget at sidde med 
regnskabet, når dagens flyvning var overstået og få kassen til at stemme. 
 

2. Fortæl lidt om hvad firmaet laver, hvor mange ansatte m.m.? 
Min svigerfar Arly Larsen startede et luftfoto firma ”Kastrup Luftfoto” i 1948. I 1961 blev 
han nødsaget til at købe det første fly, da der kom et krav fra myndighederne, at man 
skulle eje et fly, for at have koncession til luftfotografering. 
 
I dag har vi alle tilladelser fra Trafikstyrelsen indenfor flyvning, som man kan opnå: 
• Charterflyvning  
• Rute-taxaflyvning fra Roskilde til Anholt & Læsø 
• Taxaflyvning, fly og helikopter  
• Uddannelse af piloter, lige fra Privatflyver-certifikater til Kaptajn på Boeing 737 
• Flyværksted for fly og helikopter 
• Rundflyvning fra Roskilde Lufthavne samt på Grønland 

 
Copenhagen Air TaxiR A/S er medejer i AIRSEVEN, som har et tæt samarbejde med Global 
Rech Aviation samt AIRZAFARI i Grønland. 
 
I dag er vi mere end 30 fastansatte samt dobbelt så mange freelance, som er piloter, der 
også flyver for andre selskaber og underviser kommende pilot-aspiranter i teori. 
 

3. Hvorfor meldte du dig ind i foreningen VIRKSOMME kvinder?  
Hvilken netværksgruppe er du en del af?  
Min svigermor (Kastrup Luftfoto) og min veninde Kirsten var medlem, de synes også, det 
måtte være noget for mig.  
VIRKSOMME kvinder - Lokal netværksgruppen København & Omegn. 
 

4. Hvilke fordele ser du i at være medlem af VIRKSOMME kvinder? 
Jeg deltager ikke i ret meget, da vores forretning tager meget af min tid. 
Vi har åbent hele døgnet hele året, og det begrænser mig meget. 

 
Både min mand og jeg synes, det har været spændende at være med i 
folketinget. Der har vi haft mulighed for at komme i kontakt med 
politikerne og kunnet fortælle om vores udfordringer. Vi er jo det 
eneste selskab af denne art her i landet med alt indenfor luftfart. 
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5. Har Corona-krisen påvirket din virksomhed positivt eller negativt? 
Den har faktisk påvirket positivt på et område. Vi havde tid til at være med i opstarten af 
Airseven, som flyver med 2 Boeing 737 fly, det har vist sig at være en god tid at starte op 
med disse fly. 
På uddannelsessiden er der stadig tilgang af elever, dog ikke så mange som tidligere, 
hvilket er negativt. Uddannelsen er dyr og unge skal selv betale kr. 700t, uden nogen form 
for statsstøtte ud over SU, og det kan være svært for mange at finansiere det. 
 

6. Fremtiden 
I mange år har det været arbejdet, der har fyldt mest, og ikke noget der hed ferier. 
Det er noget vi selv har valgt, og det er en livsstil, som vi ønsker at forsætte med –    
også selvom vi begge har rundet de 70. 
 
I dag er det vores datter Jeanni Kimmer Nielsson og vores søn Jimmy Arly Larsen, der har 
overtaget meget af styringen i selskabet. De er begge uddannet piloter og flyveinstruktører, 
og står med ansvaret overfor Trafikstyrelsen, flyoperationer samt for skoleflyvningen. 
Vores svigerdatter Dorthe er kommet til i 2018, så nu er vi to om regnskabet, nu hvor der 
er kommet flere aktiviteter til. 
 
 
 

Tillykke med firmaets 60 års jubilæum i juni 2021 og 
TAK til Karin Lillian Larsen for din deltagelse som 

”Månedens VIRKSOMME kvinde profil” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jeg kan allerede nu afsløre at næste ”Måneds VIRKSOMME kvinde profil” 
Bliver Dorthe Hansen – bedre kendt som ”Fiskepigen” 

 
 

Har du et forslag til ”Månedens VIRKSOMME kvinde profil”,  
så skriv til mig Nyhedsbrev-redaktøren: 

birgitte.viereck@gmail.com 

 


