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Energipriserne  
- når hele tiden nye højder, og det er et problem ikke kun en opgave for både 
private og firmaer lige fra den lille købmand eller bager til de store internationale 
firmaer. Lukker firmaerne opsiges de ansatte, og de opsagte har ikke muligheden for 
at betale egne faste udgifter. Huset kan ikke sælges, for ingen har råd til at købe 
det. 

 
Lige nu ser det ud som om, det er en skrue uden ende – og det er ikke 
rart for nogen.  
Mange bække små gør en stor å … vi får spare tips både på at spare på energien og 
hvordan vi tilbereder maden på billigst mulig måde. Samtidig har flere og flere 
downloadet en app – så vi kan se, hvornår strømmen er billigst … Det er hvad, vi 
hver især kan gøre lige nu, og håbe på at energipriser inden alt for længe falder 
igen. Det er dog også i situationer, hvor vi er pressede, at opfindelserne kommer 
frem, og det kan vi så håbe på. 

 

Landsgeneralforsamling tirsdag den 13. september 2022 
Dagen i Odense blev en dag, hvor følelserne kom frem i lyset. 32 medlemmer - seniorer, 
æresmedlemmer som aktive - var mødt frem. 
 
VIRKSOMME kvinder (dengang Dansk Håndværks Kvinder – DHK) der så dagens lys den 11. 
november 1963 i Nyborg med start af 35 medlemmer. Foreningen har i alle årene arbejdet for at 
forbedre medarbejdende kvinders vilkår. Til at starte med var det for medarbejdende kvinder i 
mandens firma, det har dog udviklet sig til at VIRKSOMME kvinder også arbejder for medejer 
eller kvinder, der selv har firma. 
 
Lovgivningen har altid været et omdrejningspunkt for foreningen – og det er det stadig, arbejdet 
med at påvirke politikerne, når der er ting, der ikke er fair for kvinden, har altid fyldt meget. 
Foreningen VIRKSOMME kvinder er stadig det eneste kvinde-netværk, der arbejder for ændring af 
lovgivning for at gøre tingene fair i forhold til medarbejdende kvinder, der er ansat – eller i 
forhold til mænd i samme situation. 
 
Det var SMVdanmark (tidligere Håndværksrådet) der var med til at starte vores forening og ved 
et aktivt medlemskab fulgte medlemskab af SMVdanmark automatisk med. Dette har igennem 
alle årene været til glæde for begge parter. 
 
De senere år har alle medlemmer kunnet se, at medlemstallet har været dalende, og 
Landsstyregruppen så sig derfor nødsaget til at tage beslutningen om at arbejde for en anden 
fremtid for VIRKSOMME kvinder. På det Udvidede Landsstyregruppe i marts blev det besluttet, at 
Landsstyregruppen skulle arbejde for en løsning, hvor foreningen VIRKSOMME kvinder bliver et 
”ben” under SMVdanmark. I den foreløbige rammeaftale, der er udarbejdet af SMVdanmark og 
VIRKSOMME kvinder, er der allerede aftalt, at der stadig skal være en Landsstyregruppe – og de 
lokale netværk, vil forblive, som de er, med eget CVR nr. og konto. 
 
Jeg koncentrerer mig om, at orientere kort om valget for ”Nedlæggelse af VIRKSOMME kvinder. 
 
Tidligere direktør for SMVdanmark Ane Buch (Æresmedlem af VIRKSOMME kvinder) blev valgt til 
dirigent. Birgitte Viereck til referent. Vibeke Broman og Elsebeth Dige til stemmetællere. 
 
Der var indkommet tre forslag: 

1. VIRKSOMME kvinder integreres med SMVdanmark (Landsstyregruppen) 
2. VIRKSOMME kvinder nedlægges pr. 31.12.2022     (Landsstyregruppen) 
3. VIRKSOMME kvinder fortsætter som selvstændig forening (København og Omegn) 

Landsleder Anette Berg Laursen og sekretariatschef Rikke Lilienthal gav begge deres begrundelse 
for at arbejde på en implementering af VIRKSOMME kvinder. Foreningens værdier og 
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grundlæggende mission fra 1963 føres videre i en netværksgruppe, samarbejdet kan styrkes og 
være til fordel for begge parter. Dette kræver i første omgang en nedlæggelse af foreningen. 
 
Lokalnetværksleder Bente Svendsen, København og Omegn fremlagde den lokale styregruppes 
forslag. Det oprindelige forslag var at fortsætte som hidtil, det blev dog ændret på dagen til et 
forslag om, at udsætte forslaget om nedlæggelse af VIRKSOMME kvinder til maj 2023. 
Begrundelsen var, at medlemmerne ikke var blevet orienteret fyldestgørende. 
 
Landsstyregruppen enedes om, at orientering til medlemmerne havde været fyldestgørende, og 
at der skulle stemmes om ”Nedlæggelse af VIRKSOMME kvinder”. 
 
Der var hemmelig afstemning, 17 stemmeberettigede. 
Resultatet blev: 15 - ”JA” stemmer  -   1 - ”NEJ” stemme   -   1 - ”BLANK” stemme  
 
Første afstemning om nedlæggelse af VIRKSOMME kvinder er vedtaget med et flertal, som skal 
være mindst 2/3 af de stemmeberettigede. 
 
Landslederen takkede for opbakningen til Landsstyregruppens beslutning og pointerer endnu 
engang, at det er en vanskelig beslutning. Landsstyregruppen ser det som en løsning for at 
foreningens værdier og grundlæggende mission kan videreføres til fremtidige både selvstændige 
samt medarbejdende kvinder.  
For at der kan arbejdes videre med planen, skal foreningen først endeligt nedlægges. Det sker 
hvis, der stemmes ”JA” til nedlæggelse af foreningen på den ekstraordinære generalforsamling. 
Landsstyregruppen skal nu arbejde på en endelig aftale med SMVdanmark. Der vil blive taget 
højde for de input Landsledelsen fik på generalforsamlingen, og de input Landsstyregruppen 
efterfølgende modtager fra alle medlemmer. 
 
Sæt X i kalenderen - Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 8. november 2022 kl. 14.00 i Odense.  
 
Valg af Landsleder – Anette Berg Laursen blev valgt for 2 år. 
Valg af interne revisorer - Ann H. Frederiksen og Laila Haahr for 1 år. 
 
På VIRKSOMME kvinder hjemmeside kan du læse:  

https://virksommekvinder.klub-modul.dk/vk-landsforening-aarligt  
• Landsleder Anette Berg Laursens beretning. 
• Pia Andersen – Regnskab 2021. 
• Landsleder Anette Berg Laursen – Baggrund - oplæg for netværksgruppe i SMVdanmark, 

kræver først nedlæggelse af VIRKSOMME kvinder. 
• Sekretariatschef Rikke Lilienthal - Baggrund - oplæg for at VIRKSOMME kvinder bliver en del 

af SMVdanmark. 
• Bente Svendsen, København og Omegn Lokalnetværksleder forslag om at fortsætte 

foreningen (der blev ændret til forslag om udsættelse). 
• Hele referatet af generalforsamling 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Netværksforening for selvstændige kvinder i Danmark 

 

VK-NYHEDSBREV nr. 09 

September 2022 

 

VIRKSOMME kvinder - Email: info@virksommekvinder.dk - Web: www.virksommekvinder.dk 
2022-09-21_Vk-Nyhedsbrev-09_bv.docx Side 3 af 3  

Efter Landsgeneralforsamlingen kom Forkvinde Yildiz Akdogan fra Kvinderådet og holdt et 
inspirerende foredrag om, hvad hun selv har oplevet igennem tiden.  
Hvordan der har været og stadig er forskelsbehandling af kvinder – og det er der også i 
Folketinget. Der er ikke mange kvinder over 40 år. 
 
Nu sidder Yildiz Akdogan som Forkvinde i Kvinderådet. Kvinderådet er en paraplyorganisation og 
over 100 år. Der er en bred skare af foreninger tilknyttet Kvinderådet. 
 
Der arbejdes for skævheder for kvinder, bl.a. har Kvinderådet også været ind over de nye 
barselsregler på samme måde som VIRKSOMME kvinder.  
Der arbejdes på internationalt plan. Der har været en kampagne i Egypten, da omskæring af 
piger har været en del af hverdagen. Kampagnen gik ud på, at fortælle om den sundhedsrisiko, 
der er ved omskæring, og det endte med et forbud mod omskæring. 
I New York, arbejder kvinder med at forbedre klimaet.  
Kvinderådet ønsker flere kvinder i ledelser og bestyrelser, og gerne med lov om en kvote-
ordning. Det halter bagefter med kvinder i bestyrelser. Under 20% er kvinder i kommunalpolitik. 
Det er ikke interessant at forske i kvindesygdomme, det skal der ændres på. 
Der arbejdes på politikken med ”Rugemødre” – i udviklingslandene. 
Hvilken rolle har kvinder i krisesituationer – kvinder er ”de gode” i en konfliktmægling.  
 
Yildiz Akdogan lagde op til at deltagerne skulle komme med deres bud på, hvad der kan gøres for 
at bl.a. kvinder kan få de rette kompetencer og hjælpes til bestyrelsesposter m.m. 
 
Kommentarerne fra deltagerne var: 
Det er muligvis opbakning hjemmefra eller på arbejdspladsen, der mangler. 
Kvinder mangler ofte selvtillid og tænker på det praktiske i hjemmet, der skal løses – ung pige til 
hjælp kan være en mulighed. 
Det er besværligt – og modet er der ikke. 
Det er godt med rollemodeller, kvinder skal have selvforståelse, fleksibilitet i pligterne hjemme. 
Det er stadig svært for kvindelige iværksættere at få lån. 
Tryghed i form af dagpengeret.  
Der var for og imod kvote-ordning for kvinder i bestyrelser ... Kvoter er for fisk! 
 
Landsleder Anette Berg Laursen takkede Yildiz Akdogan for at komme samt takkede deltagerne 
for at være mødt op til både generalforsamling og foredraget. 
Tak for i dag – og kom godt hjem. 
 
        Dirigent Ane Buch 
 

Tillykke til  

Vibeke Broman  

med  

50 årsjubilæet 

 

 

 

     Anette Berg Laursen 

   Yildiz Akdogan 

 

 

 Rikke Lilienthal 

 



Netværksforening for selvstændige kvinder i Danmark 

 

VK-NYHEDSBREV nr. 09 

September 2022 

 

VIRKSOMME kvinder - Email: info@virksommekvinder.dk - Web: www.virksommekvinder.dk 
2022-09-21_Vk-Nyhedsbrev-09_bv.docx Side 4 af 4  

Hvad skal der til, for at det bliver en vellykket konference  

Alle er interesseret i en vellykket konference – det gælder både foredragsholdere, deltagere, 
arrangører, afholdelsesstedet m.fl. Der er her fra groupcare en beskrivelse/ liste over, hvad du 
skal tage højde for. 
 
Læs mere her: 
https://groupcare.com/nyheder/artikel-saadan-skaber-du-en-vellykket-
konference/?utm_source=Groupcares+nyhedsbrevsliste&utm_campaign=3b5758c949-
NYHEDSBREV_SVENSK_TEST_03_04_2017_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_e5931c1f17-3b5758c949-
332220341  

 
 
Altinget 
Er det en god ide at nedlægge jobcentre? 
Har jobcentrene deres berettigelse - er der tvivl om, og derfor skal der i fire af landets kommuner 
køres forsøg på at kunne droppe jobcentrene, afskaffe rehabiliteringsteams og have færre 
samtaler med ledige. I regeringens oplæg vil det blive muligt for kommunerne på anden måde at 
sætte ind overfor ledige m.fl.  
 
Læs mere her: 
https://www.altinget.dk/artikel/regeringen-vil-give-forsoegskommuner-mulighed-for-at-nedlaegge-jobcentre  
 
 
SMVdanmark  
Pulje for digitalisering er åbnet igen 
Det er muligt igen at søge om penge til at styrke din virksomheds digitale sikkerhed eller 
ansvarlige dataanvendelse. Princippet er først til mølle ...  
 
Skynd dig og kig her: 
https://smvdanmark.dk/seneste-nyt/nyheder/digitalisering  
 
 
Revisor 
2023 er året hvor topskattegrænsen stiger 
Du skal i 2023 op på en gennemsnitlig månedlig indkomst over  
51.531 kr. før arbejdsmarkedsbidrag før du skal betale topskat. 
 
Vil du vide mere, så læs her: 
https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2022/topskattegraensen-stiger-til-568-900-kr-i-
2023?utm_source=Marketo&utm_medium=email&utm_campaign=Depechen&mkt_tok=NDYyLVlRTi0yOTMAAAGG2YRfX2z
bIzrC_VxPmsE36pBMFXb_oYs5MDmYlRvuOx5ndm09sp9_6EvT1tIt2sA94mnOaN3gRCsbzwtOjiQJUOpWHvB0ZKV255bsPcdH  

 
 
Dansk Standard 
Energi, miljø og bæredygtighed 
Firmaerne kommer ikke uden om det – det er vejen frem, og det er vigtigt at holde sig ajour med 
nyheder. Det er nødvendigt at være nysgerrig. Et nyt strategisk netværk skal styrke danske 
positioner inden for grøn energi gennem standardisering. 
 
Læs her: 
https://www.ds.dk/da/nyhedsarkiv/2022/9/nyt-netvaerk-skal-styrke-danske-positioner-inden-for-groen-energi-gennem-
standardisering?utm_campaign=Energiogmiljoe&utm_content=NB_sep22_energiogmiljoe&utm_medium=E-
mail&utm_source=Nyhedsbrev&link_id=LAlpQMPzveh  
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SHOP NU… Det kan betale sig 
I starten af dette Nyhedsbrev skrev jeg om energikrisen ... Og flere store og kendte både hoteller 
og supermarkedskæder har forberedt os på, at de er lyseslukkere i år, der skal spares på 
energien – og dermed julelysene i landskabet. Du kan gøre lidt, hvor du er, for at tænde lyset. 
På arbejdspladsen, hjemme, i pigeklubben kan VIRKSOMME kvinder småting bruges til 
pakkeleg, pakkegave eller bare en ekstra lille værtindegave eller til dit barnebarn. 
 
Her under er et mindre udvalg, du kan se mere og bestille på VK SHOP: 
https://virksommekvinder.klub-modul.dk/cms/ShopOverview.aspx  
  

 

 Taskespejl – Smart til teenageren, den voksne kvinde 
 
1 stk. 15,- kr.  
3 stk. 40,- kr. 
5 stk. 65,- kr. 

   

 

 Notesbog – Ha’ den liggende og noter gode ideer, du vil huske. 
 
1 stk. 25,- kr. 
3 stk.70,- kr. 
5 stk. 100,- kr. 
 

   

 

 Skærm-renser – Den er helt uundværlig i dagligdagen.  
Brug den til mobilen, skærmen m.m. 
1 stk. 50,- kr.   
Nu 50% rabat 
1 stk. kun 25,- kr. 
Se flere priser 

   
 

 Engangs regnfrakke – Køb til familie- eller firmaudflugten. 
 
1 stk. 5,- kr.                             10 stk. 40,- kr. 
3 stk. 12,- kr.                           20 stk. 75,- kr. 
5 stk. 20,- kr.                           30 stk. 100,- kr. 

   

 

 Dråbe-stop – Efteråret, du dækker pænt op med dug – du undgår pletter med den. 
Kan bruges som gave kort 
1 pk. med 2 dråbe-stop 10,- kr. 
3 pk. med 2 dråbe-stop 25,- kr. 
5 pk. med 2 dråbe-stop 40,- kr. 
 

   

 

 Pin-nål – Passer til alle kvinder, som en broche 
 
1 stk. 60,- kr. 
3 stk. 150,- kr. 
5 stk. 200,- kr. 

   

 

 Visitkort-folder – til uddeling og ophæng på div. opslagstavler ☺☺☺☺  
 
Pris: 1 stk. kr. 0,00.  
Bestil rigtig mange til uddeling 

 
Der er forskel på lagerantal, så princippet er:  FØRST TIL MØLLE 
 
Portoen kan du spare, hvis du bestiller senest den 1. november 2022.  
Bente Svendsen vil pakke dine ting og have det med til den ekstraordinære generalforsamling 
den 8. november 2022.  
Hvis du mod forventning ikke deltager, vil din bestilling blive udleveret til en fra din lokale 
netværksgruppe, og I kan internt aftale afhentning.  
 
Fakturaen sendes til din mail, og du betaler til Landsforeningens konto. 
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Rettelse  
VELKOMMEN til nyt medlemmer i Nyhedsbrev nr. 08  

Mobil nr. var ikke rigtigt, det er det her …. 
Aktiv i Lokal Netværket Østjylland 
Lisa’s blomster v/Lise Nøhr Bækmand 
Ledet 23, Lund, 8700 Horsens 
Mobil nr. 2072 4369 
Tlf. nr. 7565 4702 

 
 
 
 
 
HUSK – Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 8. november 2022  
Stedet er Odin Havnepark, Mødecenter Fabrikken, Lumbyvej 17F, 5000 Odense C 
Indkaldelse med tid og dagsorden mailes til jer alle. 
 
 
 
Efterårshilsener fra  
 
Birgitte Viereck  
VK-Nyhedsbrev-redaktør 
 
birgitte.viereck@gmail.com  
 
 
 
 
 

 
 

”Månedens VIRKSOMME kvinde profil” 
 

 
 
 
 
 
 

 
Anettes historie blev der desværre ikke plads til på generalforsamlingen 
tirsdag den 13. september 2022. 
 
De næste knap to måneder vil der være travlhed både for Anette og resten af Landsstyregruppen, 
så I må væbne jer med tålmodighed – tidspunkt for historien vides endnu ikke – men – men …. 
Forventningens glæde er den største! 
 
 
 

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

– jo før jo bedre. 


