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Nyt år 2022  
– og allerede er der gået en måned. 
Vi tager hul på et nyt år med optimisme – og altid nye udfordringer.  
Problemer er der nogen, der siger…. 
Jeg havde en faster, som var selvstændig frisør, hun sagde altid:  
”Der er ingen problemer, der er opgaver, der skal løses.” 

Og JA, det lyder noget mere positivt, at sige opgaver i stedet for problemer, så det synes jeg, 
vi fremover skal gøre os til vane at sige: ”Vi har opgaver, der skal løses, og det kan vi gøre 
hver for sig, vi kan også gøre det sammen, og stå stærkere”. 
 
 
Har du en ”to-faktor-godkendelse” på Virk.dk?  
I en artikel i Berlingske den 15. januar/Business i år beskrives eksempler på, hvordan alle og 
enhver med et NemID i hånden på få minutter kan gå ind på Virk.dk og overtage både 
ledelsen og ejerskabet af selskaber, som de intet har med at gøre. Uanset om det er en mindre 
virksomhed eller en milliardkoncern. De kan så foretage indkøb m.m., hvor regningen kan 
ende hos de rigtige ejere.  
Vedkommende virksomhed fik en mail om, at han og hans partner ikke 
længere var ejere af deres virksomhed. Da det var op til en weekend, var 
der ikke mulighed for at kontakte Erhvervsstyrelsen eller 
Digitaliseringsstyrelsen. Her efterspørges naturligvis en Hotline til sådanne 
nødsituationer. Mandag fik de kontakt til Styrelsen m.fl. og fik reetableret 
deres ejerskab. 
Netbutikker har siden januar 2021 skullet have to-faktor godkendelse for at 
gøre det sværere for svindlere at misbruge dit betalingskort og dine 
betalingsoplysninger, men for andre typer skal man selv sørge for at 
oprette en password-beskyttelse. Det sker ikke automatisk. 
 
Vibeke Broman – VIRKSOMME kvinder -repræsentant I Fællesudvalget 
 
 
Tjek din virksomheds IT-sikkerhed 
I forbindelse med Vibeke Broman’s indlæg om ”to-faktor godkendelser, fandt jeg på VIRK DK’s  
Hjemmeside, linket her under, hvor du kan lave et IT sikkerhedstjek af din virksomhed. 
Læs mere her 
https://startvaekst.virk.dk/sikkerhedstjekket  
 
 
Biler – skat og moms 2022 
Kært barn har mange navne/muligheder. Indenfor området  
”Biler – skat og moms”, så kan opgaven være bare at finde ud af, hvad og hvordan din bil skal 
beskattes. Kategorierne er mange:  
- Gulpladebiler – her under også specialindrettede 
- Firmabil eller egen bil, almindelig bil, selvstændige erhvervs drivende m.fl. 
- Hvad har du brug for at vide?  
Læs mere her 
https://martinsen.dk/wp-content/uploads/2021/12/Biler_skat-og-
moms_2022.pdf?utm_campaign=Nyhedsbrev&utm_medium=email&_hsmi=200770767&_hsenc=p2ANqtz--mXYZ8-
BDRZZhHHzGfcS7FVWOQLtQqMFDXM6Rh77DMKEemCN0hkooDaDyjsrgiIQILW5iHPlFaqgEG7dqQj_ah_0Qu_NcTJVxm39
JMZ9fgbWfYuzk&utm_content=200770767&utm_source=hs_email  

 
Danmarks mest SMV-venlige kommune 
SMVdanmark har lavet en undersøgelse om hvilken kommune, der er landets mest SMV-venlig 
kommune. Undersøgelsen er målt på baggrund af 26 parametre…  
Er din kommune i top 10? 
Læs mere her     
https://smvdanmark.dk/smvbarometer    
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SMVdanmark – søger medlemsvirksomheder til politisk besøg 
Er du interesseret i at få politisk virksomhedsbesøg, så er muligheden til at blive skrevet op til 
dette - her. SMVdanmark har tidligere udfærdiget en sådan liste bl.a. til politiske partier. 
Her får du mulighed for at tale direkte til politikeren, og på den måde kommer dine 
udfordringerne den direkte vej ind på Christiansborg. 
 
Har du disse udfordringer: 

- Virksomheder, der mangler arbejdskraft 
- Virksomheder, der er hæmmet af skatter og afgifter 
- Virksomheder, der har oplevet bureaukrati eller regler, der ikke giver mening – eller 

oplever at de mange regler og indberetninger osv. tager tid væk  
- Virksomheder der oplever, at de ikke får hjælp til at finde med arbejdere, når de 

henvender sig på jobcenteret 
 
Du har måske nogle helt andre udfordringer i din virksomhed, som du 
gerne vil gøre opmærksom på, så det kan blive bedre og nemmere at 
drive virksomhed i Danmark. 
Eksempelvis autoområdet (se indlægget om biler – skat og moms 2022 
på side 1), byggeri-regler eller noget helt andet. 
 
Kontakt gerne Chefkonsulent Kasper Munk Rasmussen fra SMVdanmark  
på mobil: 3393 2000 eller på mail: rasmussen@SMVdanmark.dk  
Se sammensætningen af Erhvervsudvalget her: 
https://www.ft.dk/da/udvalg/udvalgene/eru/medlemsoversigt  
 
 
Verdens bedste nyheder – om møbler 
Er det i orden, at din sofa ender på lossepladsen? 10 mill. møbler bliver hver års smidt ud i EU 
Læs mere her  
https://verdensbedstenyheder.dk/nyheder/moebelvirksomheder-vil-redde-din-sofa-fra-
lossepladsen/?utm_medium=email&utm_campaign=Gambia%20Sri%20Lanka%20og%20Sierra%20Leone%20har%20
gjort%20kmpe%20sociale%20fremskridt%20-
%20Ugens%20gode%20nyheder&utm_content=Gambia%20Sri%20Lanka%20og%20Sierra%20Leone%20har%20gjor
t%20kmpe%20sociale%20fremskridt%20-
%20Ugens%20gode%20nyheder+CID_21707a3881cbb302ea8d3901fd726e83&utm_source=Email%20campaign&utm
_term=Ls%20historien  

 
Promovering af VIRKSOMME kvinder 
Hvornår har du sidst gjort noget for at få flere medlemmer i vores netværk  
VIRKSOMME kvinder? 
Vil du hjælpe med at øge antallet af medlemmer, så sørg altid for at have en 
VIRKSOMME kvinder folder på dig.  
Derudover kan du hjælpe med at gøre VIRKSOMME kvinder kendte via de 
sociale medier - facebook, LinkedIn, Instagram - ved: 
- De begivenheder vi lægger op på facebook = Klik Interesseret  
- De opslag vi lægger op = Del – offentligt, gerne med en kommentar  
- De opslag du selv finder med selvstændige kvinder, der er spændende,  

må du gerne kommentere, samtidig med at du nævner VIRKSOMME kvinder.  
 
Tænk på – er du aktivt medlem af VIRKSOMME kvinder, så er du 
automatisk medlem af SMVdanmark – to kontingenter til et 
kontingents pris - Bedre kan det ikke blive. 
 
Se kontingentpriser her 
https://virksommekvinder.dk/bliv-medlem-her/   
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2022 – året hvor vi mødes igen - Sæt allerede nu X i kalenderen. 
 
Fredag den 4. marts på Hotel Hedegaarden i Vejle - frist d. 18.02. 
Udvidet Landsstyregruppemøde – som noget nyt, har Landsstyregruppen besluttet sig for 
at opfordre ALLE medlemmer til at deltage – det vil sige, at ALLE har modtaget en indkaldelse. 
Det er dog vigtigt, at I kontakter jeres Lokale Netværksleder for at afklare, hvem der skal 
afholde udgiften.  
Grunden til at Landsstyregruppen indkalder alle, er færre Lokale Netværksgrupper og ønsket 
om at få flere medlemmer. Skal det lykkes, er det en opgave. Vi alle skal være med til at løfte 
- Landsstyregruppen kan ikke gøre det alene.  
 
Fredag-lørdag den 25.-26. marts - Konference i København – frist d. 01.03. 
Torsdag den 19. maj – Kursusdag, et sted i vest.  
Tirsdag den 13. september – Generalforsamling, stedet er endnu ikke besluttet.  
 
Glade januar hilsener fra  
Birgitte Viereck - VK-Nyhedsbrev-redaktør  

 
Vil du foreslå den næste ”Månedens VIRKSOMME kvinde profil”? 

Så skriv til mig på: birgitte.viereck@gmail.com  
 

Tidligere Hovedbestyrelsesmøder 

2012              2007             2008 

 
 

Alle medlemmer har modtaget en mail den 24. januar 2022 med emnet:  
”Find dine Events og svar inden d. 20. febr. 2022” 

 
Mailen handlede om en VIRKSOMME kvinder konkurrence – her er et lille udsnit:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


