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Nyt år 2022  
I januar skrev jeg: 
”Vi tager hul på et nyt år med optimisme – og altid nye udfordringer”.  
Der er altid to muligheder, sagde min far… det er der også, særlig for os der selv kan trække i 
trådene. I to år har vores udfordring været corona, som nu synes som en bagatel i forhold til, 
hvad der pt. sker i Europa.  
At vi som personer og vores små og mellemstore firmaer stadig skal fungere, er nu endnu 
vigtigere, så vi kan have overskud til at hjælpe de ulykkelige mennesker, der skal flygte fra 
deres hjemland og står med ingenting. 
Håbet har vi altid lov at have, og jeg håber, verdenslederne må komme til fornuft. 
 
Promovering af VIRKSOMME kvinder 
Hvornår har du sidst gjort noget for at få flere medlemmer til vores VIRKSOMME kvinder? 
Vil du hjælpe med at øge antallet af medlemmer, så sørg altid for at have en 
VIRKSOMME kvinder folder på dig.  
 
Tænk – er du aktivt medlem af VIRKSOMME kvinder, så er du automatisk 
medlem af SMVdanmark – to kontingenter til et kontingents pris …  
Mere fordelagtigt kan det ikke blive. 
 
Se kontingentpriser her https://virksommekvinder.dk/bliv-medlem-her/   
 
SMVdanmark - arbejder for dig … 
Se alle de gode tilbud og hvad du skal være opmærksom på: 
 
Lånemulighed 
Der er flere lånemuligheder end du tror. Hør hvad SMV erhvervslån og Vækstfonden kan gøre 
for udviklingen af din virksomhed  
Webinaret afholdes onsdag d. 2.3.2022 kl. 9.00 - 10.00 
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/smv/FMfcgzGmvBpdjpHSnHxfFkckQJzXTxGX?co
mpose=GTvVlcRzBxwKcrPSWxbnCgdShCbrbHQrSdhwqslgpzlTBWsVNrfkLCLHKXQgHtCNwHQLvdtmmpgjv  
 
Sikring mod russiske cyberangreb 
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/smv/FMfcgzGmvBrwZPTSQFplbVxZvHbqMWhN?
compose=GTvVlcRzBxwKcrPSWxbnCgdShCbrbHQrSdhwqslgpzlTBWsVNrfkLCLHKXQgHtCNwHQLvdtmmpgj
v  
 
Skal prisen for CO2 være ens for store og små virksomheder 
Pengene, der kommer ind fra en CO2-afgift, skal føres tilbage til virksomhederne krone for 
krone – og det skal være ens for små og store virksomheder. 
Læs her hvad SMV Danmark gør:  
 https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/smv+co2/FMfcgzGmtrLKGPPBmRzwhXVltTJvgb
kC?compose=GTvVlcRzBxwKcrPSWxbnCgdShCbrbHQrSdhwqslgpzlTBWsVNrfkLCLHKXQgHtCNwHQLvdtmm
pgjv  
 
Revisor-nyt 
Energi-afgifter, godtgørelser og satser 
Se Beierholms ajourførte publikationer vedr. energi-afgifter, godtgørelser og satser. 
Det er vigtigt at vide, hvilke satser vi skal regne ud fra. 
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/beierholm/FMfcgzGmtrHrCRwPgvjtvGXDVSzkVV
CQ  
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2022 – året hvor vi mødes igen 
 
Udvidet Landsstyregruppemøde 
Fredag den 4. marts på Hotel Hedegaarden i Vejle  
– Alle medlemmer blev opfordret til at deltage i det Udvidede Landsstyregruppemøde. 
Det, var der nogen, der tog imod invitationen og på fredag samles en mindre skare af 
medlemmer, for at tale om, hvordan foreningen kommer videre, og hvad vi kan gøre for at få 
flere medlemmer og måske endnu engang ændre foreningens struktur. 
 
Det er stadig vigtigt for Landsstyregruppen, at vi alle er med til at løfte opgaven - 
Landsstyregruppen kan ikke gøre det alene. 
 
Sæt allerede nu X i kalenderen til … 
Fredag-lørdag den 25.-26. marts - Konference i København. 
Sidste tilmeldingsfrist den 1. marts 2022, så det kan liiiige nås ☺  
Se hvem de 30 tilmeldte medlemmer er og programmet for begge dage:  
https://virksommekvinder.klub-modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=243  
 
Torsdag den 19. maj – Kursusdag 
Stedet bliver det smukke Hotel Sophiendal i Veng.  
Tidspunktet vil være fra kl. 14.00 til kl. 20.00. 
Læs mere om Hotel Sophiendal her: https://www.danskeherregaarde.dk/nutid/sophiendal  
Kursusdagen bliver et samarbejde mellem IDA Selvstændige, ErhvervsKvinder og VIRKSOMME 
kvinder, så vi kan få mange deltagere og har større mulighed for at sparre med andre, der står 
med de samme opgaver som os.  
Planlægningen er i fuld gang, og der vil igen - som i Odense - være flere interessante 
oplægsholdere.  
Landsstyregruppen glæder sig til at være sammen med jer til denne inspirerende dag. 
Invitationen vil blive udsendt på et senere tidspunkt. 
 
Tirsdag den 13. september – Generalforsamling, sted endnu ikke besluttet.  
 
Det sker i marts…. Gå ind på Klubmodul, se og meld dig til.  
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Vinderen af vinter-konkurrencen er udtrukket 
Tak til alle deltagere i konkurrencen ”Find dine EVENTs på Klubmodul-siden 
Vinderen har fundet og talt hvor mange EVENTs, der var listet op i alt på Klubmodul-siden. 
Det rigtige svar var mellem 22 og 27 i løbet af konkurrence-perioden.  
 
 

Til lykke til - Karin Weng Nielsen - medlem i Østjylland 

Præmien er et gavekort på kr. 350,- 
Karin har valgt et få gavekortet til:  
 
 
 
 
 
 
 
VELKOMMEN til to nye medlemmer 

AKTIVT Landsmedlem  
Janne Lindegaard 
Dk Interior 
Frisenborgvej 6a, 7800 Skive 
Tlf. 2860 6855 
Web: https://www.jl-dkinterior.com/   

 
 

 
AKTIVT medlem – Lokal Netværk Sjælland 
Bettina Køtter 
Køtter Ventialtion Aps 
Kalbyvej 24, 4684 Holmegaard 
Tlf. 2016 2875 
 
 

 
 
Tænksomme hilsner fra 
 
Birgitte Viereck  
VK-Nyhedsbrev-redaktør 
birgitte.viereck@gmail.com  
 
 
 
 
Kom ud af busken …  
 

Vil du foreslå den næste ”Månedens VIRKSOMME kvinde profil”, 
så skriv til mig på: birgitte.viereck@gmail.com  


