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Kornet er høstet 
Når kornet er høstet, så ved vi alle, at sommeren går på hæld og efteråret 
er på vej.  
Vi har dog haft en utrolig solrig august, hvilket glæder de fleste. Jeg talte 
med en planteavler den anden dag, og han sagde, at han i de mange år - 
han har avlet korn, har han ikke oplevet så god en høst. 
Ikke fordi priserne nu vil falde, men det er da positivt, at der er noget, der 
lykkes for nogen.  
 

Hvad efteråret og vinteren vil bringe, kan vi grue for eller se at få det bedste ud af. 
 
 
Events 
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 arrangøren har udfærdiget en invitationen lægges den på Klubmodul og mailes til jer. 
Derefter kan tilmelding ske på Klubmodul indtil tilmeldingsfristen er overskredet. Dette vises 
tydeligt ved at ”knappen” er grøn-åben og rød-lukket.  
Inden sommerferien havde jeg også disse link på, jeg har valgt at sætte dem på igen. 
Det er en nem måde, at se de forskellige events på og nemt at tilmelde sig de forskellige events. 
 
 
Opdatering i diverse registre er VIGTIG 
Hvornår har du sidst opdateret dine oplysninger i diverse registre? 
Husk at tjekke de oplysninger, der er registreret om dig selv og firmaet samt bygninger,  
og opdater/ rediger - så hurtigt som muligt - i 2022:  
 

� SMVdanmarks registrering af dig som Vk-medlem / kontaktperson og firmaoplysninger.  
Du kan ikke selv redigere profil-oplysninger, derfor skal du kontakte SMVdanmark pr. mail 
eller telefon.  
Log ind for at tjekke din/ jeres profil på SMVdk: https://smvdanmark.dk/medlemskab 
 

� VIRK CVR registret indeholder bla kontaktoplysninger, mobil og email til dig selv eller 
ejer/ anden person, som bruges bla til bank-konto. Men kan også reklamebeskyttes.  
Log ind på VIRKs selvbetjening: 
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Webreg_aendre_virksomhed__lukke_virksomh

ed/  
 

� BBR-registret for din/ jeres bolig og evt. firma-bygning. Det er ejers eget ansvar at alle 
oplysninger er korrekte. Info kan tjekkes på: https://boligejer.dk/   søg adresse.  
Oplysningerne bruges bla til opvarmningstype, forsikring, salg/ køb, vurdering/ skat.  
Ret BBR. Log ind: https://bbr.dk/ret   
 

� Klubmodul, tjek om din Profil med bla. din egen og firma-adressen, mobiltelefon, 
emailadresse, evt. webadresse mv. er opdateret.  
Ret Profil. Log ind med din email og dit password/ kode:   
https://virksommekvinder.klub-modul.dk/default.aspx  
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Landsgeneralforsamling tirsdag den 13. september 2022 
I har allerede modtaget indkaldelse til Landsgeneralforsamling i Odense og HUSK tidsfristen for 
tilmelding.  
Det er ALTID vigtigt at deltage i Landsgeneralforsamlingen – det er her, du møder medlemmer 
fra hele landet. Det er her, du kan fortælle, hvad du mener og afgive din stemme til de forskellige 
beslutninger, der skal tages. 
 
VIRKSOMME kvinder står i en situation, der har fået Landsledelsen til at arbejde videre med 
beslutningen, der blev taget på det Udvidede Landsgruppemøde den 4. marts 2022 i Fredericia. 
Vi har siden mødet i marts arbejdet for at få et oplæg færdigt om VIRKSOMME kvinder skal 
integreres med SMVdanmark. Der er rigtig mange ting, der skal tages højde for, og vi har haft en 
god dialog med SMVdanmark, og de store linjer er ved at være på plads. 
Alle medlemmer vil få meddelelser ud om dette senest den 1. september 2022. Læs det godt 
igennem, drøft det med de andre og vær med til at føre foreningen VIRKSOMME kvinder videre.  
Landsstyregruppen håber, at rigtig mange vil komme til generalforsamlingen, så vi er mange, der 
står sammen om den beslutning, der bliver den endelige fremtid for VIRKSOMME kvinder. 

 

Situationsbilleder fra generalforsamlingen i Fredericia 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt om Landsstyregruppemedlem  

Julie Marie Neiiendam er Landsstyregruppemedlem og er nu også  

blevet formand for IDA Region København og for IDA Selvstændig. 

 

IDA - Ingeniørforeningen i Danmark  

 

Vi ønsker TIL LYKKE med begge valg.  
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Læs Verdensnyhederne 
– det er ganske interessant  
– og måske får du gode ideer til dit firma  
   og bliver grønnere ... 
 
Motorvejens gule lys bliver hvidt – og grønnere ... 
Solrød Kommune investerer millioner i klimavenligt lys … 
Nordjylland baner vejen for fremtidens brintbusser … 
 
Er du med på vognen? 
https://www.verdensmaal.org/nyheder/motorvejens-gule-lys-bliver-hvidt--og-gr%C3%B8nnere  

 
 
Altinget 
Er du interesseret i politik - eller bare i noget af det - der sker på Christiansborg, så kan du få 
Altingets nyhedsbrev uden beregning direkte i din mailboks. 

Dette skriver Altinget på deres hjemmeside: 
Du skal bare tilmelde dig Altingets nyhedsbrev. Så får du to gange dagligt aktuelle nyheder og 
skarpe holdninger fra nogle af landets bedste skribenter. 
 
Hvor svært kan det være: https://www.altinget.dk/nyhedsbrev  
 
 
SMVdanmark  
Der er forskel på helt store eller små og mellemstore virksomheder. Derfor har VIRKSOMME 
kvinder også altid haft et godt samarbejde med SMVdanmark. 
Er eller bliver du Aktiv medlem af VIRKSOMME kvinder, så vil du automatisk være eller blive 
medlem af SMVdanmark. HUSK dog at oprette din profil incl. CVR nr. på SMVdanmark. 
”To fluer med et smæk”. 
 
Danmarks mest SMV-venlige kommune 
SMVdanmark har kåret Danmarks mest SMV-venlige kommune. 
Det kan du læse mere om her: https://smvdanmark.dk/smvbarometer  
 
Afholdte SMVdanmark webinarer – kan ses eller genses 
Her er nogle af dem: 
- Bankernes kamp mod cyberkriminaliet 
- Hyr og Fyr, men gør det ordentligt 
- E-boks fortæller hvad e-boks kan bruges til – og der er flere - se her: 
https://smvdanmark.dk/vi-tilbyder/kurser-m%C3%B8der-uddannelse/se-eller-gense-tidligere-afholdte-

smvdanmark-webinarer  

 
 
Revisor 
Skatteinformation august 2022 
Martinsen, Rådgivning & Revision har udgivet en publikation her i august om aktuelle 
skatteforhold. Der er mange forskellige oplysninger, du kan læse om: Driftssted, hjemmekontor 
samt beskatning mm. Der kommenteres på ny lovgivning, domme og administrative afgørelser. 
 
Vil du vide mere, så se her:  
https://martinsen.dk/faglig-viden/skat/skatteinformation-august-2022/   
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Dansk Standard 
Cyberdag 29. september 2022 kl. 14.00–16.35 
Der er ikke flere fysiske ledige pladser – du kan dog stadig nå at tilmelde dig og deltage Online. 
 
I oktober går den nationale cybersikkerhedsmåned i gang. Her får du mulighed for deltage en 
eftermiddag i cyber- og informationssikkerhedens tegn. Eftermiddagen er fyldt med inspirerende 
oplæg. 
DS Cyberdag byder på en række af dygtige talere, der vil dele deres viden og erfaringer i 
forbindelse med diverse aktuelle indlæg og debatter, som bl.a. omhandler EU-initiativer og 
lovgivning på cyber- og informationssikkerhedsområdet og meget mere. 
 
Læs her: 
https://www.ds.dk/da/ydelser/kurser/ds-

cyberdag?utm_campaign=DSCyberdag&utm_content=NB_aug22_ITogdigitalisering&utm_medium=E-

mail&utm_source=Nyhedsbrev&link_id=DswsJpP7Zq4QPp   

 
 
VELKOMMEN til nyt medlem 

AKTIV i Lokal Netværket Østjylland  
Lisa’s blomster v/Lisa Nøhr Bækmand  
Ledet 23, Lund, 8700 Horsens 
Blomster kan bestilles via  
Mobil nr. 2072 4369 
e-mail: baekmands@stofanet.dk 
 

 
 
 
Nye tider er på vej, vi ses til generalforsamlingen. 
 
 
August hilsener fra 
 
Birgitte Viereck  
VK-Nyhedsbrev-redaktør 

 
birgitte.viereck@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Månedens VIRKSOMME kvinde profil” 
har de sidste tre gange været 

de foregående formænd - i dag kaldet Landsleder. 
 
 
  



Netværksforening for selvstændige kvinder i Danmark 

 

VK-NYHEDSBREV nr. 08 

August 2022 

 

VIRKSOMME kvinder - Email: info@virksommekvinder.dk - Web: www.virksommekvind  
2022-08-28_Vk-Nyhedsbrev-08_bv.docx-08_bv.docx                           Side 5 af 5  

Den fjerde i rækken er nuværende 
Landsleder Anette Berg Laursen 
 

 

 

I Nyhedsbrev juni og juli nr. 06 og nr. 07 skrev jeg: 
 

Anettes historie kan I høre på generalforsamlingen 
tirsdag den 13. september 2022. 
 
Anette glæder sig til at fortælle om sine oplevelser i foreningen 
VIRKSOMME kvinder. 
 

 

 

Har du ikke læst – eller vil genlæse - de foregående formænds fortællinger, 
kan du læse dem her: https://virksommekvinder.klub-modul.dk/de-gode-historier-om-vk   
 
 
 

Vil du være næste VIRKSOMME kvinder profil? 
Så skal du sende mig en mail på: birgitte.viereck@gmail.com  

– jo før - jo bedre. 
 
 
 
Nogle billeder fra Vk-arkivet 
 

2007 

< Besøg af hospitalsklovn 

Sønderjylland/ Sydjylland  

 

 

 

 

2014  

Sømandskirken  

Hamborg > 

 

 

 

 

2014  

Christiansborgmøde > 

 

 

Danske Hospitalsklovne 

https://danskehospitalsklovne.dk/  


