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Det er en kold tid vi lever i, alle går rundt og fryser……. 
- Og det har den kære afdøde Kim Larsen da så ret i 

Ikke nok med at vi går rundt og fryser – nej vi sidder også og fryser ... 
Arbejdspladser – offentlige som de private, institutioner m.fl. skal alle skrue ned for varmen. 
Vi gør det selv derhjemme, vi sparer på varme, på el, på indkøbene – vi er mange, der køber de 
billigste produkter – og vi aner ikke, hvordan vinteren skal gå. 
 
Jeg så en udsendelse, den anden dag – om mennesker der ”skralder” – tømmer 
supermarkedernes madaffaldscontainere. Og ja, der er utrolig meget mad-affald/ -spild, og det er 
ikke godt. Kvinden, der ”skraldede” stod med en bakke hindbær – og der var mug i det ene 
hjørne, hun valgte at tage den med hjem – for som hun sagde: ”Jeg fjerner bare de hindbær, der 
er mugne”. Og hvis der er noget, jeg har lært, så er det, at er noget af indholdet muggent, ja, så 
er al indholdet muggent. Så er det jeg spørger: ”Er det godt for sundheden”? 
 
Jeg afslutter mit lille skriv med endnu lidt af Kim Larsens sang: 
Gu’ ved om det nogensinde – nogensinde holder op? 
”Vi har det da nogenlunde her” – holder det stik, hvis udviklingen fortsætter i 2023? 
 
 
Hvor koldt må der være på arbejdspladsen? 
Apropos Kim Larsens sang ...  
I arbejdstilsynets vejledning fremgår det, at temperaturen ved stillesiddende arbejde under 
normale klima- og arbejdsforhold ikke bør komme under 18°C.  
Hvis der er ansatte, som fryser pga. temperatursænkningen, vil virksomheden skulle se på, om 
det er muligt at indføre forebyggende foranstaltninger. 
Læs mere her: https://at.dk/spoergsmaal-svar/i/indeklima-koldt/  
 
 
Fællesudvalget holdt møde den 26.september 2022 
 
Herfra kan refereres følgende: 
 
Der skal ikke længere ske modregning i folkepension og efterløn for ægtefælle/ partners indtægt 
fra 1.1.2023. Det forventes også, at der ikke skal ske modregning for eget arbejde i egen pension 
fra 2023, men dette er ikke vedtaget endnu. 
 
Evaluering for dagpengereformen er endnu ikke på trapperne. Fællesudvalget indsendte 
kommentarer i sommeren 2021. 
 
Der opstår fra tid til anden sager, der må ankes, da der stadig kan være diskussionsspørgsmål 
om den rette afgørelse: I forbindelse med Arnepension, arbejdsløshed/ efterløn m.m., hvor 
ægtefæller/ partnere arbejder sammen. 
Oplever I sådanne urimeligheder, så henvend jer til Landsleder Anette Laursen eller 
undertegnede, så kan det tages op i Fællesudvalget, om det er noget, der kan ændres på eller 
arbejdes videre med mht. lovgivningen.” 
 
Vibeke Broman – VIRKSOMME kvinder’s – Repræsentant I Fællesudvalget 
 
 
SMV’ere investerer i robotter 
Sydbank har undersøgt om SMV’er har interesse i at investere i robotter. Medarbejder i Sydbank 
har i løbet af året talt med ledere af landets SMV’ere om både udfordringer og muligheder, som 
dansk erhvervsliv står over for.  
Analysen er lavet af Sydbanks erhvervsøkonom Morten Laugesen – læs hele artiklen her: 
https://www.sydbank.dk/privat/artikler/artikel/robotter-automatisering  
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Erhvervsstyrelsen – Ny bogføringslov 
Krav om den digitale bogføring er på vej, der er dog tid til at få styr på det. 
 
Generelle krav til bogføring – bogføringsloven af 24. maj 2022 pålægger virksomheder at 
bogføre. Du kan få et overblik over, hvem der er forpligtet til at bogføre, og hvordan bogføringen 
skal tilrettelægges og udføres. 
Siden er opdateret den 24. oktober 2022 
Læs mere her: https://erhvervsstyrelsen.dk/bogfoeringslov  
 
 
Verdens Bedste Nyheder 
Sol og vind kan noget 
Overskriften er ”Sol og vind dækker verdens stigende sult efter strøm”. 
Siden 2021 er det globale behov for strøm vokset med fire procent, der er dog sket det i første 
halvdel af 2022 er det lykkedes at dække stigningen i elforbruget med grøn strøm. 
Læs hele artiklen af journalist Sara Bang: 
https://verdensbedstenyheder.dk/emner/teknologi/  

 
 
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  
 
 

Dansk Standard 
Der er ni forskellige fagområder, der er delt op i standardiseringer – og der er 
flere udvalg med hvert sit speciale, som er med til at udvikle de respektive 
standarder. 
 

Byggeri og anlæg - Elektroteknik og elinstallationer - Energi, miljø og bæredygtighed 
Forbrugersikkerhed og service - IT og digitalisering – Ledelsessystemer - Maskiner og mekanik 
Sundhed og medico - Transport og søfart 
Både standarder og anden relevant information finder du her: 
https://www.ds.dk/da/fagomraader  

 
 
De Lokale Netværk 
 
Sjælland 
Portvinssmagning og tapas på Hjertebjerggård i Tølløse hos Lene 
Jørgensen i oktober. Eventen var også for den bedre halvdel, og der var 
medlemmer fra København, der deltog. 
Medlem Rikke Pallvi og Anders fra firmaet Portvinsoplevelser fortalte om 
Portugal, vinbønderne og om de seks forskellige portvine, der blev smagt 

på – 2 hvide og 4 mørke. 
Tak til arrangørerne, det blev en 
hyggelig og lærerig aften for deltagerne, 
og der blev indkøbt forskellige portvine. 
 
Vil du læse om portvinene, se her:  

https://portvinsoplevelser.dk/ 
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Østjylland 
I oktober deltog Østjylland i et foredrag med kokken Jesper Vollmer. Aftenen 
var arrangeret af Aktive Kvinder i Silkeborg og der var ca. 220 deltagere.  
Et foredrag, om livet som kok i kongehuset, det at være gift med en kendis 
og sidst, men ikke mindst, om ulykken han var udsat for i 2015 i Thailand. 
Herefter fortalte han om genoptræningen, familiens liv nu og de forskellige 
projekter han har gang i. Et livsbekræftende foredrag var lige præcis det, vi 
fik ud af aftenen. At være stædig, yde lidt mere end man tror man kan, 
sætte sig delmål og springe ud i nye udfordringer er den korte version af, 
hvem Jesper Vollmer er. En super fin aften, med noget at tænke over.  
 
 

København & Omegn 
Overraskelses weekend-tur i oktober - også her var eventen for den bedre halvdel. Bussens 
første stop var til frokost på restaurant Udsigten I Strøby Egede og derefter ankom de til Hotel 
Klinten I Rødvig. Her var der vinsmagning af 6 oversøiske vine med fortælling om landene og 
vingårdene. Aftensmenu, dans og musik med Frede Fup & Jesper. 
Søndag gik turen til et helt ny-indviet center I Boesdal Kalkbrud - 
Stevns Klint Experience: https://stevnsklint.dk/ . 
Guiden fortalte om kalkværket, naturområdet, bygningen, der er 
bygget ind i klinten og udstillingen, der fortæller om meteor-
katastrofen i Mexico for 66 mill. år siden. Derved uddøde næsten alt 
liv på hele jorden p.g.a. lysmangel– et lille dyr overlevede dog - 
”Lucky” - der er stamfader til alle pattedyr.  
Herefter gik turen atter mod København – og alle takkede 
festudvalget for en fin og spændende tur med gode overraskelser.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 8. november 2023 kl. 14.00  
Stedet er Odin Havnepark, Mødecenter Fabrikken, Lumbyvej 17F, 5000 Odense C 
 
Dagsorden 
iflg. Vedtægterne 2021 og § 17. 
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 
2. Præsentation - og behandling af forslag fra Landsstyregruppen og SMVdanmark om det 
    fremtidige netværk VIRKSOMME kvinder – netværk for selvstændige kvinder i SMVdanmark  

• herunder præsentation af – og dialog om de nye rammer  
• plan for orientering på landsplan 
• og ude i de enkelte lokale netværk 
• hjælp til medlems registrering / overgang 
• Bilag er sendt i uge 43 

3. Afstemning om nedlæggelse af foreningen VIRKSOMME kvinder 
4. Eventuelt. 
 



Netværksforening for selvstændige kvinder i Danmark 

 

VK-NYHEDSBREV nr. 10 

Oktober 2022 

 

VIRKSOMME kvinder - Email: info@virksommekvinder.dk - Web: www.virksommekvinder.dk 
2022-10-31_Vk-Nyhedsbrev-10_bv.docx Side 4 af 6  

Alle medlemmer har til den ekstraordinære generalforsamling på mail modtaget indkaldelse samt 
bilag onsdag den 25.10.2022. 
 
Du har også mulighed for at kommentere og stille spørgsmål om Vk-s fremtid samt se svar på 
den lukkede Facebook side medlemsgruppen VIRKSOMME kvinder. 
Du kan se og høre Anette Laursens korte information om samme sted. 
 
Orienteringsmøder og andre events 
Alle fire lokale netværksgupper har arrangeret orienteringsmøder, nogle er afholdt. 
Du kan nå at tilmelde dig Sydjyllands møde den 3. november, sidste tilmelding 1.11.2022. 
 
Alle events vises her, tilmeld dig på Klubmodul - og du kan løbende se de andre deltagere:  

https://virksommekvinder.klub-modul.dk/cms/EventOverviewList.aspx  
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VELKOMMEN til nye medlemmer 
 
 
 

 
Studerende - Landsmedlem i Lokal Netværket Syddanmark  
Nina Liv Bendstrup 
Selvstændig enkeltmandsvirksomhed - Nina Liv Lyddesign 
Midlertidig adresse: Carl Plougs Vej 49, 6000 Kolding  
 
Mobil: 2869 9288 
Mail: nilivsounddesign@gmail.com  
 
Nina har en Prof. Bach I lyddesign fra Sonic College, der ligger I Kolding. Lige nu studerer Nina 
composition på Det Rytmiske Konservatorie I København.  
Udover det arbejder Nina også i Danmarks Radio i København på P3 podcast, som freelance 
lyddesigner.  
 

 
 
 
 
 

AKTIV medlem i Lokal Netværket Sydjylland 
Marianne Alsgaard Pachai 
Fynslundvej 1, 6000 Kolding 
 
Mobil: 2011 9289 
Mail: marianne@pachai.dk  
 
Se Mariannes nye inspirerende hjemmeside: www.haugaard.design/    
 
 
 
 
Varme oktober hilsener fra 
Birgitte Viereck  
VK-Nyhedsbrev-redaktør 
 
birgitte.viereck@gmail.com   
 
 
 

Har du noget, de andre medlemmer kan få glæde af, 
kan Birgitte Viereck skrive om det i Nyhedsbrevet 

– så skriv til birgitte.viereck@gmail.com 
 

Drejer det sig om Faceboock, LinkedIn og Instagram 
skal du kontakte Susan Baerens på 

susanbaerens@gmail.com 
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Print denne side ud – så har du den lige ved hånden, når du vil bestille varer. 
 
SHOP NU… Det kan betale sig 
Shop småting - der kan 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. 
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. 
 

   
 

 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. 
1 pk. med 2 dråbe-stop 10,- kr. 
3 pk. med 2 dråbe-stop 25,- kr. 
5 pk. med 2 dråbe-stop 40,- kr. 
10 pk. med 2 dråbe-stop 70,- kr. 

   

 

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

   

 

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

 
Portoen kan du spare, hvis du bestiller senest den 3. november 2022.  
 
Der er forskelige antal på lager, så princippet er:  FØRST TIL MØLLE 
 
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. 


