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Sommeren står for døren 
Alle Netværksgrupper har afholdt deres sommermøder, så efter en forhåbentlig god sommer, vil 
der være mange gode og interessante events i de forskellig Netværksgrupper. Det er et stort 
arbejde at arrangere de forskellige events, så jeg vil opfordre jer til at sætte kryds i kalenderen, 
så snart I ser datoen for en event. 
 
På klubmodul kan du se det hele enten i kalenderen eller på events-listen: 
Se kalenderen for events her… 
https://virksommekvinder.klub-modul.dk/cms/Activity.aspx   
Se Events-listen her…. 
https://virksommekvinder.klub-modul.dk/cms/EventOverviewList.aspx   
Når pdf-invitationen er lagt på, kan tilmelding ske på Klubmodul indtil tilmeldingsfristen er 
overskredet. Dette vises tydeligt ved at ”knappen” er grøn-åben og rød-lukket. 
 
 
Inspirationsdag for EKSTRAORDINÆRE kvinder 
Dagen blev afviklet den 19. maj på Sophiendal Gods ved 
Skanderborg. 
En dag der var blevet til ved et samarbejde med IDA-selvstændige, 
ErhvervsKvinder og VIRKSOMME kvinder. 39 kvinder mødtes til en 
dag med inspirerende foredragsholdere – og ikke mindst kunne vi 
netværke med hinanden. Snakken gik også lystigt fra start.  
Jeg var glad for, at jeg ikke gik glip af den dag – og I kan være sikre 
på, at der vil komme flere lignende dage i fremtiden. Dagen er her 
gengivet i billeder, som ofte siger meget mere end det skrevne ord. 

                              Arrangørerne af denne fantastiske dag var fra venstre: 
             Juliane Marie Neiiendam, IDA  
             Anne Mette Bergelius, ErhvervsKvinder 
             Anette Berg Laursen, VIRKSOMME kvinder  

 

Laura Vilsbæk – Nyibestyrelsen.dk 

 
 

 Henrik Vad, Flex Funding          Rikke Laulund, Colored Sheep 
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Årets golf-match  
Den valgte dato for matchen var problematisk for mange, derfor endte det med et lille sluttet 
selskab på 8 personer. Det gjorde dog ikke dagen mindre hyggelig. 
Holmsland Klit golfbane ligger i et åbent terræn – og vi blev godt (mildt sagt) blæst igennem. 
Tak til Hanne Damsgaard Hald for hjælp til matchen og præmierne.  
CityGroup fra Middelfart v/Lenna Nielsen vil vi også takke for både greenfee, bolde og kuglepenne. 
Billeder fra en god dag. 

Tak til jer der deltog, og de der gerne vil skrives op til en match næste år,  
SKAL sende jeres mailadresse allerede NU til: birgitte.viereck@mail.dk 
 
 
Revisor 
Nye satser 
Både kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse er blevet ekstraordinært hævet på grund af de 
stigende benzin- og dieselpriser. Det har fået Skatterådet til at hæve satserne den 26. april 2022.  
 
Læs mere om det på hjemmesiden ”martinsen – rådgivning og revision”: 
https://martinsen.dk/faglig-viden/skat/satserne-for-koerselsfradraget-og-befordringsgodtgoerelse-bliver-ekstraordinaert-
haevet/  

 
 
Virksomhedsordning efter virksomhedssalg? 
Mange selvstændige har opsparet overskud i deres virksomhedsordning, som her kan 
sammenlignes med en pensionsopsparing.  Det er så tanken, at de skal leve helt eller delvist af 
denne opsparing, når de går på pension. 
 
Er det muligt at opretholde virksomhedsordning efter virksomhedssalg. Læs mere her: 
https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2022/opretholdelse-af-virksomhedsordningen-efter-
virksomhedssalg?mkt_tok=NDYyLVlRTi0yOTMAAAGEUKNy7RlGBbYEVO6lUqQgugHTIcxYMjYgAoQXqIHgS61BipirKXvFbMMo
p4O-nx6XwEIK8mLjkwF8f1S8OZqYFLdxMK1UU2VhI9eTawlG  

 
Her kan du læse mere om ophørspension 
https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/ophoerspension  

 
 
SMVdanmark  
Cybersikkerhed 
Vil du læse mere om cybersikkerhed og er medlem af SMVdanmark 
– via VIRKSOMME kvinder – så kan du nu downloade E-bogen om 
cybersikkerhed. SMVdanmark https://smvdanmark.dk  
 
Oplysning om resultat i 2021 - Deadline senest den 1. juli  
På grund af corona opfordrer SKAT virksomheder til at se på de udbetaling af 
kompensationsbeløb, da de kan være udbetalt på forskellige måder og tidspunkter.  
Derfor er det en god ide at tjekke det.  
Læs mere her:   
https://smvdanmark.dk/seneste-nyt/nyheder/drift-og-%C3%B8konomi    
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Dansk Standard 
Nyheder om IT og digitalisering 
Du har mulighed for at få fem gode råd og et overblik over den nye ISO 27002 
Hør Podcasten her: https://www.ds.dk/da/nyhedsarkiv/2022/5/faa-overblik-over-den-nye-iso-27002-i-denne-
podcast?utm_campaign=itogdigitalisering&utm_content=NB_naj22_itogdigitalisering&utm_medium=E-
mail&utm_source=Nyhedsbrev&link_id=h6VpfBUFxy708h   

 
 
Folkemøde på Bornholm 
I 2019 deltog VIRKSOMME kvinder med fem repræsentanter fra foreningen. 
 
I år har vi været så heldige at vores medlem Juliane Marie Neiiendam er på Folkemødet. 
JMN sidder i flere andre organisationer udover i Landsstyregruppen hos os og hun har lovet at 
VIRKSOMME kvinder folderen flittigt vil blive delt ud.  
 
Jeg har her lørdag den 18. juni skrevet med hende og Juliane Marie sender denne tekst og 
billeder derovre fra. 
 
Det er 35.000 mennesker med til årets Folkemøde, der byder på 2.500 debatter. 
De to store temaer i år er forsvarspolitik med tanke på Rusland-Ukraine og de 
selvstændige/iværksætterne. 
Det er tankevækkende, at der nu kommer et større og større fokus på især virksomme kvinder. 
Adskillige debatter drejer sig om kvinder, der gerne vil starte op for sig selv. Deres udfordringer 
og muligheder. 
 
Juliane Marie Neiiendam har været på Folkemødet fra onsdag til søndag og talt vores sag overfor 
politikere og interessenter. 
 

Direktør Charlotte Slente, 
Dansk Flygtningehjælp - DRC 

 
     Om bord på Iværksætter skibet. 
 
     I vilkårlig rækkefølge er blandt andet: 
 
     Rikke Hougaard Zeberg, Branchedirektør, DI Digital 
     Helle Uth, General Partner & Co-Founder - PreSeed Ventures 
     Liva Echwald, Co-Founder, Diversity Commitment 
     Le Gammeltoft, DJ, iværksætter, radiovært, stifter af Heartbeats 
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Fradag for sygedagpengeforsikring – Negativt svar fra Skatteministeren 
”Fællesudvalget” - Landbruget, De Samvirkende Købmænd og VIRKSOMME kvinder har fået svar 
fra Skatteminister Jeppe Bruus vedr. fradragsmulighederne for sygedagpengeforsikringerne for 
selvstændige. Desværre vil ministeren ikke efterkomme vort ønske om en enklere og mere 
relevant metode for de selvstændige. – Ikke uventet, men skuffende alligevel. 
 
Vibeke Broman - VIRKSOMME kvinder – Repræsentant i Fællesudvalget 
 
Brevet og svaret kan læses på nedenstående link: 
https://virksommekvinder.klub-modul.dk/vk-faellesudvalget  
 
 
VELKOMMEN til endnu tre nye medlemmer 
                            ----------------------------------------------------------- 

ARKITEKTFIRMAET GORM NIELSEN  
                          AKTIV i Lokal Netværket Østjylland 
        Helle Nielsen, Aarhus  

         https://gormnielsen.dk/  

                          ----------------------------------------------------- 
        AKTIV i Lokal Netværket København  

Sara Rosengaard-Andersen Ferreira, Valby 
 
Firma Kritisk PYNT 

         https://kritiskpynt.dk/butik/kopper/  

                        ---------------------------------------------- 
     AKTIV Landsmedlem - Vibe Harboe Christensen  
 
     Firma B-Byg  
     Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 
     Hedehusene 

                          ----------------------------------------------------- 
 
 
 
 
I ønskes alle en god sommer og Nyhedsbrevet er tilbage i august. 
 
 
Sommer hilsener fra 
 
Birgitte Viereck   
VK-Nyhedsbrev-redaktør 
 
birgitte.viereck@gmail.com   
 
 
 
 

 

”Månedens VIRKSOMME kvinde profil”  
er denne gang den tredje i rækken af tre tidligere formænd  

 i dag kaldet ledere - der fortæller  
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Jeg er blevet bedt om at fortælle lidt om min VK-historie 
 
Landsformand (i dag Landsleder) i VIRKSOMME kvinder  
Jeg hedder Ann H. Frederiksen, og jeg var Landsformand fra 2006 til 
2016. 
Det var min svigermor, der introducerede mig til VIRKSOMME kvinder. 
De første år deltog jeg ikke i særlig meget, da jeg havde små børn. 
Jeg kunne godt lide at læse DHK-bladene (DHK - Dansk Håndværks 
Kvinder) og blive opdateret på den måde. 
 
Min første Landsgeneralforsamling var på Hotel Nyborg Strand. Jeg kan huske, at der blev stemt 
”ja” til, at vi kunne have to næstformænd.  
Jeg sad nede i salen og tænkte, at det kunne være spændende, hvis det var mig, der en dag sad 
med i Landsledelsen. På førstkommende Hovedbestyrelsesmøde her efter blev jeg valgt ind. 
Så var jeg med i et interview til bladet, hvor Vivi Jørgensen og Lotte Warner fra redaktionen kom 
og besøgte mig i vores virksomhed, Svend Frederiksen Maskinfabrik A/S i Ringe. 
Den næste Landsgeneralforsamling jeg deltog i, var i Horsens.  
Vibeke Broman var Landsformand. Lotte Warner fra redaktionen kom hen til mig og spurgte, om 
det kunne være noget for mig at komme med i landsledelsen; for så ville hun gå på talerstolen og 
anbefale mig.  
 
Sommerfugle i maven 
Allerede efter sommerferien samme år var jeg inviteret med til mit første Hovedbestyrelsesmøde i 
Fredericia og blev valgt til landsledelsen.  
 
Vibeke Broman var blevet forhindret i at deltage i FEM’s (Female Entrepreneurs in small and 
medium Enterprises in Europe) generalforsamling i Spanien og spurgte, om jeg ville deltage. 
Det ville jeg gerne og tog afsted i til generalforsamling i Spanien i oktober.  
Inden jeg tog afsted orienterede Vibeke mig lige kort om, hvad det gik ud på; jeg skulle blot suge 
til mig og give et referat, når jeg kom hjem igen.  
 
Jeg fløj til Malaga, Spanien. Generalforsamlingen foregik i et stort, forfaldent kompleks omkranset 
af en høj mur oppe i ingenmandsland, små to timers kørsel fra lufthavnen.  
Jeg var ærligt talt utryg og beklemt ved situationen. Jeg havde fået min første mobiltelefon, en 
Nokia 3210 – og der var var heldigvis dækning, Jeg havde lige behov for at ringe hjem og 
fortælle min mand, at jeg var i live endnu.  
 
Næste formiddag startede Generalforsamlingen, hvor tolke deltog. Det hele foregik på spansk, 
tysk, fransk og engelsk. Jeg har det nemmest med engelsk. Der var ikke tolke nok – Så de 
spurgte mig, om det var ok, jeg fik oversat fra spansk til tysk. Formanden var spansk og meget 
sød og venlig. Under hendes velkomst bad hun mig rejse mig og bød mig velkommen. Hun sagde 
et eller andet mere på spansk – så blev det oversat til mig, at hun gerne ville have mig til at give 
et indlæg om selvstændige kvinders forhold i Danmark, og det skulle være på engelsk. 
Havde jeg vist det, så havde jeg nok lige forberedt mig hjemmefra. Til alt held havde jeg fået et 
skema fra Fællesudvalget af Vibeke, som beskrev kvinders forhold i Danmark på dansk.  
Når jeg tænker tilbage, er det sådanne oplevelser med sommerfugle i maven - jeg husker og kan 
grine ad bagefter. 
 
Andre oplevelser, som Landsformand, der har givet mig sommerfugle har for eksempel været: 
Da vi var 50 kvinder, der skulle flyve hjem fra den dejligste studietur til Strasbourg og kom for 
sent til lufthavnen. Flyet var heldigvis også forsinket.  
Men de havde overbooket flyet – Så vi kunne ikke komme med hjem alle sammen.  
Så trådte vores kursusleder Kirsten Gotfredsen i karakter: Enten skulle vi alle hjem eller også 
skulle de finde overnatning til alle 50!  
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Det var et stort kaos – men vi kom heldigvis alle hjem med samme fly. Dog måtte den ene af os 
sidde ude i cockpittet, fordi de havde boardet to af os på samme sæde. Det blev desværre ikke 
mig, der kom til at opleve flyveturen hjem ude i cockpittet.  
 
Én ting er - næsten ikke at komme med et fly hjem, noget andet er at stå i et U-land som 
Nicaragua og undervise om Erfa-grupper og netværk som VIRKSOMME kvinder. I den forbindelse 
var jeg med en ung dyrlæge ude at besøge nogle af hendes kunder – landbrugsfamilier/ 
landmænd. Det var små micro landbrug, der tog imod os med store Machete knive, som de var 
klar til at bruge. De boede for foden af en vulkan, som kunne gå i udbrud når som helst. En 
anden familie havde selv fremstillet gas (fra køer), som lå i et badekar med et 
gummimembranlåg og med en haveslange forbundet til et gasblus.  
 
Sommerfugle i maven fik jeg også, når jeg hvert år gik på talerstolen, som det var kutyme for 
landsformanden i VIRKSOMME kvinder, for at kommentere formandens mundtlige årsberetning i 
SMVdanmark foran en hel sal af dygtige, vigtige og indflydelsesrige mennesker. Jeg bryder mig 
ikke om - at skulle sige noget klogt på slap line uden at have haft muligheden for at kunne 
forberede mig ordentligt. 
 
Jeg har lært, det er, når jeg kommer ud på gyngende grund med sommerfugle i maven, jeg 
flytter mig mest og lærer noget. Det er sjovt.  
 
Det var også en kæmpe oplevelse at være i praktik som folketingsmedlem hos Marion Pedersen i 
folketinget nogle dage. Mange tak Marion Pedersen. 
 
Tidligere direktør gennem mange år i SMVdanmark, Ane Buch har flere gange vist mig den tillid 
og både udfordret og opfordret mig til at stille op i flere udvalg og råd. Vi har i mange år haft Ane 
som dirigent til vores generalforsamling, og det har ikke altid været nemt at styre os.  
Så det skal hun have mange tak for.  
 
Stolt af 
Jeg er meget stolt og beæret over at have modtaget Håndværksrådets Hæderstegn i guld, som 
selveste Ane Buch overrakte mig, da jeg stoppede efter 10 år som Landsformand.  
 
Min største bedrift 
Hvis I spørger mig, hvad min største bedrift som Landsformand har været, så har det været, at vi 
fik nyt navn og logo i 2007 og blev fra Dansk Håndværks Kvinder til VIRKSOMME kvinder. 
 
Slutteligt 
Næste år fylder VIRKSOMME kvinder 60 år. Det er jeg stolt over og glæder mig til. 
Det har kostet blod, sved og tårer at være Landsformand. Det har dog været sjovt, lærerigt og 
det hele værd. 
Skulle jeg gøre det om, ville jeg gøre det igen.  
 
 
 
 

TAK til Ann H. Frederiksens fortælling. Det var den tredje historie i rækken – næste historie kan I høre på 
generalforsamlingen den 13. september 2022 – og den vil vores nuværende Landleder Anette Berg Laursen 
fortælle – glæd jer til den. 


