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Året går på hæld….. og vi kan i år glæde os over, at samfundet her i Danmark ikke er lukket 
ned p.g.a. COVID 19, og det ønsker jeg ikke for nogen, at det gør igen. 
Til marts er det to år siden, vi fik beskeden om, at vi skulle holde os hjemme. Det har haft små 
og store omkostninger for mange mennesker.  
SMVdanmark har gjort et fantastisk arbejde og har været meget synlige i pressen. I kan se 
nogle af de politiske sejre i Nyhedsbrevet her under resumeet af ”Kvinde bryd barrieren” 
inspirations dagen i Odense. 
 
VIRKSOMME kvinder har i løbet af 2021 afholdt forskellige arrangementer lokalt og på 
landsplan. 
Her på det sidste har vi været på Guidet tur til Sprogø, vejret var ikke med os, det fik guiden 
os dog til at glemme, da hun viste os rundt på øen på gå-ben – og efterfølgende i bussen. Den 
18 km lange bustur på både den gamle og nye del af Sprogø overraskede os alle. 
 
”Kvinde bryd barrieren” 
Tirsdag den 23. november mødte en samling forventningsfulde kvinder op til 
inspirationsdagen, som var arrangeret af Pension for Selvstændige, IDA Selvstændige og 
VIRKSOMME kvinder. Forventningerne blev fuldt ud indfriet. 

 
 
 
Juliane Marie 
Neiiendam fra 
VIRKSOMME 
kvinder bød 
velkommen 
 
 

Dorte Zacho Martinsen,   
Medejer BM Silo 
 
 
 
 

Christina Schulz 
Byggeriets samfundsansvar (FBSA) 

 
 
 
 
 
 
Marianne Andersen 
High5Girls 
 
 
 
 
 
 
 



Netværksforening for selvstændige kvinder i Danmark 

 

VK-NYHEDSBREV nr. 11 og 12 

November – December 2021 

 

 

VIRKSOMME kvinder - Email: info@virksommekvinder.dk - Web: www.virksommekvinder.dk 
2021-12-03_Vk-Nyhedsbrev_11-12_bv.docx                     Side 2 af 2  

 
Birgitte Dam Jensen 

Kommunikationsekspert 
 

Birgittes råd til Kvinder, 
der vil være selvstændig 

 
 

 
 

 
Chefrådgiver 
Marlene Højer Danmark 
Pension for Selvstændige 
 

 
 
 
 
 
 

 
På grund af sygdom – blev  

Politisk chefkonsulent Alexander Nepper  
fra SMVdanmark - ene hane i kurven! 

 
Her kan du læse mere om 
 
BM silo – Firmaets historie 
https://www.bmsilo.dk/   
 
Byggeriets Samfundsansvar – Foreningen for Byggeriets samfundsansvar er en landsdækkende 
interesseorganisation.  
https://www.byggerietssamfundsansvar.dk/   
 
High5Girls – Her lærer piger at tænke som entreprenører, at undersøge behov og at innovere. Læs også 
om deres camps. 
https://high5girls.dk/  
 
Birgitte Dam Jensen, kommunikationsekspert - Læs om rejsen fra skuespiller til kommunikationsekspert 

https://birgittedamjensen.dk/om-birgitte/  
 
SMVdanmark – Talerør for små og mellemstore virksomheder. Er du medlem af VIRKSOMME kvinder er 
du automatisk medlem af SMVdanmark. 
https://smvdanmark.dk/  
 
Pension for Selvstændig – Som selvstændig bestemmer du selv, også hvornår du vil gå på pension. 
https://pensionforselvstaendige.dk/  
 
 
Dansk Standard inviterer til webinar 
Hør mere om nyt udvalg for bæredygtighed og forretningsudvalg. Hør om 
Dansk Standards nye udvalg for bæredygtighed og forretningsudvikling, og få en 
introduktion, til, hvordan du kan få indflydelse og sikre dig en nyeste viden på 
området. Webinaret afholdes den 10. december kl. 10.00-11-00. 
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https://www.ds.dk/da/ydelser/kurser/introduktion-til-nyt-udvalg-for-baeredygtighed-og-

forretningsudvikling?utm_campaign=Webinar&utm_content=NB_Nov21_Webinarbaredygtighed_forretnin

gsudvik&utm_medium=E-mail&utm_source=Nyhedsbrev&link_id=CRdlHqSKLN  

 
Er du medlem af VIRKSOMME kvinder? 
Hvis JA, så er du medlem af SMVdanmark – fordelen er, at du får to medlemskaber til en 
fordelagtig pris, og en perlerække af tilbud og mulighed for at påvirke politikerne, et fagligt og 
socialt netværk med kvinder, medlemsrabatter m.m.  
 
https://virksommekvinder.dk/ 

 
Nedsat kontingent i kalenderåret 2022 
På generalforsamlingen i september blev det vedtaget at nedsætte kontingentet. 
Alle medlemmer modtager en advisering ca. den 20.12.2021. 

• Det er VIGTIGT, at I først betaler den 1. januar 2022 – og ikke i december. 
• Jer - der har tilmeldt betalingskort – trækkes beløbet automatisk den 1. januar 2022. 
• Øvrige (og dem, der beder om et bilag til deres virksomhed) får en faktura efter nytår. 
• Nye medlemmer betaler fra den måned de melder sig ind. 

 

Se kontingenter 2021 og 2022:  
https://virksommekvinder.klub-modul.dk/vedtaegter-og-regulativ  

 
 
SMVdanmark  
Gense allerede afholdte webinarer 
Test IT-sikkerhed // Bliv bæredygtig SMV // Tiltræk medarbejdere 
Nåede du det ikke, så kan du gense webinarerne, når du har tiden til det. 
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=ef736ed6ed&view=lg&permmsgid=msg-

f%3A1715293056176191663&ser=1 
 
 
Styr på cybersikkerheden?  
Tag en test - og få hjælp, hvis det alligevel går galt. Det er der altid mulighed for. 
https://smvdanmark.dk/vi-tilbyder/tilbud-rabatter/forsikring-tryg/styr-p%c3%a5-

cybersikkerheden-tag-en-test-og-f%c3%a5-hj%c3%a6lp-hvis-det-alligevel-g%c3%a5r-

galt?utm_source=email&utm_medium=nyhedsbrev&utm_campaign=rabat-

nyhedsbrev&utm_term=&utm_content=SMV-rabat_30-11-2021%2006:34:16-

_Er%20du%20cybersikker?%20//%20200%20kr.%20i%20medlemsrabat%20hos%20Lomax%20//%203

%20veje%20til%20ny%20viden  

 
Erhvervslån er også en mulighed via SMVdanmark 
https://smvdanmark.dk/vi-tilbyder/erhvervsl%C3%A5n  

 
Eksportpulje åbnet 
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgzGlkjbRsSMqdBHtSdLQSRZndSNx  

 
 
De 17 verdensmål – Verdensrekord på Fyn 
Verdensrekord til Fyn for græs under vandet, En lille bugt på Sydfyn oplagrer CO2 på 
havbunden takket være græs. Det har klimapotentiale.  
 
https://www.verdensmaal.org/nyheder/thomas-gringer-jakobsen4  
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Vi siger TILLYKKE TIL  
 

Merete Jensen fra afdeling Vestjylland og var Månedens VIRKSOMME kvinde 
profil i nyhedsbrevet nr. 10. Merete blev genvalgt for en fireårig periode til 
Ældrerådet/Seniorrådet i Esbjerg. Merete ønskes god arbejdslyst. 
 
 
 

 
Birthe Marie Jensen fra afdeling Syddanmark er blevet genvalgt til bestyrelsen 
i Pension for Selvstændige (PFS).  
Der var kampvalg – Birthe Marie gik af med sejren og ønskes god arbejdslyst. 
 
Læs Birthe Marie Jensens profil her:  
https://pensionforselvstaendige.dk/profil/birthe-marie-jensen/   

 
 

 
 
Promovering af VIRKSOMME kvinder 
Vil du hjælpe med at øge antallet af medlemmer, så sørg altid for at have en 
VIRKSOMME kvinder folder på dig – til uddeling hhv. ophæng ☺   
 
 
2022 – året hvor vi mødes igen 
Sæt allerede nu X i kalenderen. 
Fredag-lørdag den 25.-26. marts - Konference i København. 
Torsdag den 19. maj – Kursusdag, sted endnu ikke besluttet. 
Tirsdag den 13. september – Generalforsamling, sted endnu ikke besluttet.  
Andre datoer? Se på Klubmodul under EVENT. 
 
 
Med disse ord ønsker jeg jer alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår. 
 
 
Birgitte Viereck  
VK-Nyhedsbrev-redaktør 

birgitte.viereck@gmail.com  

 
 
Kvinde bryd barrieren - afholdt i Odense hos IDA (Ingeniørforeningen i Danmark)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Netværksforening for selvstændige kvinder i Danmark 

 

VK-NYHEDSBREV nr. 11 og 12 

November – December 2021 

 

 

VIRKSOMME kvinder - Email: info@virksommekvinder.dk - Web: www.virksommekvinder.dk 
2021-12-03_Vk-Nyhedsbrev_11-12_bv.docx                     Side 5 af 5  

Månedens VIRKSOMME kvinde profil 
 

1. Navn, firma - ejer du firmaet eller er du medarbejdende kvinde 
og hvilken afdeling er du en del af?  
Jeg hedder Dorthe Hansen og jeg er medarbejdende i firmaet som 
hedder ”Fiskepigen”. Jeg er lokalformand for afdeling Sjælland samt 
ØST Koordinator. 

 
2. Fortæl lidt om hvad firmaet laver, hvor mange ansatte m.m.?  

”Fiskepigen” sælger fisk til private samt til institutioner og 
restauranter. Der er pt. ingen ansatte, men vi lejer folk ind, når der er 
travlt til højtiderne.  
 
Når vi taler om ”De 17 Verdensmål” og om, hvad kan vi gøre som enkelt personer/firmaer. 
Så kan jeg fortælle, om alt det bøvl vi har med emballage.  
Jeg kan starte med at fortælle, at når jeg får bæreposer hjem, ligger de selvfølgelig i en 
kasse, MEN DE ER PAKKET YDERLIGERE IND I EN PLASTPOSE, hvilket jeg syntes er 
fuldstændigt galt.  
Skal jeg f.eks. have flere forskellige slags fisk hjem, så skal hver fisk i hver deres flamingo-
kasse med etiketter på, hvor der skal stå: Fangst område, tid og sted. Det koster da også 
en ekstra container – for, hvor skal man ellers gøre af de tomme kasser! 

 
3. Hvorfor meldte du dig ind i foreningen VIRKSOMME kvinder? 

Jeg gik på et tidspunkt til massør hos en, som var medlem af VIRKSOMME kvinder, hun 
inviterede mig til et medlemsmøde, og straks blev jeg fanget af denne forening. 

 
4. Hvilke fordele ser du i at være medlem af VIRKSOMME kvinder? 

Jeg ser rigtig mange fordele ved at være medlem. Vi kommer på rigtig mange lærerige, 
gode og spændende steder/ture. Både på lands- og lokalplan.  
 

5. Har du forslag til, hvad kvinder kan gøre bedre?  
Ikke ret meget andet end det vi arbejder på lige pt. er mere synlighed. 

 
6. Hvordan ser du fremtiden for foreningen? 

Styregruppen arbejder hårdt for at få flere medlemmer, og derfor håber jeg på, at vi bliver 
ved med at være her. 

 
7. Har Corona-krisen påvirket din virksomhed positivt eller negativt? 

Ja, det har den – heldigvis på den positive måde. Vi har aldrig haft så travlt, som da 
Corona-krisen var på sit højeste. 

 
 
 

TAK til ”Fiskepigen” – Dorthe Hansen 
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   


