
Netværksforening for selvstændige kvinder i Danmark 

 

VK-NYHEDSBREV nr. 11 og 12 

November og december 2022 

 

VIRKSOMME kvinder - Email: info@virksommekvinder.dk - Web: www.virksommekvinder.dk 
2022-12-05_Vk-Nyhedsbrev-11-12_bv.docx  -  Side 1 af 5  

Nye tider for VIRKSOMME kvinder 
 
Siden 1963 
Foreningen har siden 1963 været med til at ændre og forbedre forholdene for både 
medarbejdende og selvstændige kvinder – og spørgsmålet er: 
Skal vi - der er medlemmer i dag - blive ved med det? 
 
Mit svar er JA, begrundelsen er enkel – Jeg har været medlem siden 1998, og har fået 
et netværk, der både fagligt og social har lært mig meget. 
Ja, jeg har brændt for foreningen – og jeg vil gøre, hvad jeg kan for at få det nye netværk til at 
vokse. Det er et helt unikt netværk.  
 
Fra Forening til Netværk  
Landsstyregruppen ser nu frem til de nye tider og glæder os til det endnu tættere samarbejde 
med SMVdanmark, da VIRKSOMME kvinder fra den 1. januar 2023 er et Netværk under 
SMVdanmark og ikke en selvstændig forening. 
 
På den ekstraordinære 
generalforsamling den 8. november 
2022 blev der stemt om foreningen 
VIRKSOMME kvinder skulle nedlægges 
og blive et Netværk under 
SMVdanmark. 
 
Afstemningen om nedlæggelse af 
foreningen VIRKSOMME kvinder faldt 
sådan ud: 
Resultatet blev 1 blank og 15 JA. 

 
 
 
 
Dirigent Ane Buch konstaterede at foreningen  
VIRKSOMME kvinder i den tidligere form er et endt kapitel. 
 
 

Landsleder Anette Berg Laursen og dirigent Ane Buch. 
 
Få forandringer 
Der vil stadig være en Landsstyregruppe og Lokale Netværk, og det enkelte medlem vil ikke 
mærke nogen særlig forskel.  
Landsstyregruppen vil fortsat holde Landsstyregruppe-møder, nogle møder vil Landsstyregruppen 
holde alene og nogen vil være med deltagelse af en kontaktperson fra SMVdanmark. 
Landsgeneralforsamling bliver til et årligt Lands-Årsmøde. 
De Lokale Netværksstyregruppe-møder holdes også som sædvanlig, og de Lokale Netværks 
Årsmøder fortsætter også som sædvanlig.  
 
Lands-Netværket skal fremover ikke stå for de økonomiske forpligtelser, de vil overgå til 
SMVdanmark. Landsstyregruppen vil stadig have brug for en budgetansvarlig. 
De Lokale Netværk vil ligeledes have brug for en budgetansvarlig. 
 
Klubmodul fortsætter 
Alle der skriver indbydelser/invitationer opfordres til at sende dem til IT-ansvarlige Susan 
Baerens på Vk e-mail: info@virksommekvinder.dk - så snart de er klar.  
Jo før – jo bedre, så medlemmerne har mulighed for at sætte datoerne i kalenderen i god tid.  
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Nyhedsbrev fortsætter 
Alle opfordres til at komme med input til Nyhedsbrevet og sende dem til Nyhedsbrev-ansvarlige 
Birgitte Viereck, e-mail: birgitte.viereck@gmail.com  
 
Brainstorm-møde hos SMVdanmark den 29.11.2022 
Deltagere til dette møde var Rikke Lilienthal og Katja Elberg fra SMVdanmark, VIRKSOMME 
kvinder medlemmer samt Landsstyregruppen. 
 
Landsstyregruppe-medlem Juliane Marie Neiiendam stod for mødet – og workshoppen.  
Der blev arbejdet koncentreret i fire timer – og der kom mange forslag, som Landsstyregruppen 
skal arbejde videre med.  
 
Mødet gik ud på at få sat ord på det arbejde og de initiativer, der skal til, for blandt andet:  
At gøre det nye Netværk synligt - Hvad vil vi være kendt for - Få sat fokus på det medlemmerne 
ønsker, og hvordan de bliver engageret. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra venstre: Vibeke Broman, Juliane Marie Neiiendam, Pia Andersen, Rikke Lilienthal, Katja Elberg,  
Ann H. Frederiksen, Susan Baerens, Dorthe Hansen, Betina Køtter, Anette Berg Laursen og Lenna Nielsen. 
Fotografen Birgitte Viereck deltog også i mødet. 
 
De Lokale Netværk 
 
København & Omegn 
Bente Svendsen stopper som Lokal Netværksleder i København & Omegn 
Den Lokale Netværksstyregruppe havde inviteret medlemmerne til en aften i Restaurant Kareten 
på Amager den 01.12.2022 med en kort Dagsorden. 

 
Hovedformålet var at sige TAK til afgående Lokal 
Netværksleder Bente Svendsen - for i alt 17 års 
lederskab af den Lokale Netværksgruppe København 
& Omegn. På grund af Bente Svendsens afgang, 
skulle der udpeges en fungerende Lokal 
Netværksleder indtil Årsmødet i foråret 2023.  
Susan Baerens blev foreslået, og hun sagde JA til 
posten indtil Årsmødet. Susan Baerens fik overdraget 
Netværkets formandskæde som Bente Svendsen har 
båret ved særlige lejligheder. Fotos: Marion Pedersen 

 
Vibeke Broman og Marion Pedersen holdt begge en takketale og sidstnævnte med en symbolsk 
fortælling om gaverne både fra Lokal Netværksgruppen København & Omegn samt fra de Lokale 
Styregruppemedlemmer. 
Fortællingen startede med: Lucky (Moder-kat), Faith (Tro) og Hope (Håb) og fortsatte med Hope 
med hjerte - det blev til en samlet kattefamilie, som Bente blev meget glad for.  
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Susan Baerens gav på Landsforeningens vegne en Amaryllis med julepynt i krukke – det danske 
navn er ”Ridderstjerne”, hvilket passer til Bente Svendsen – hun er en ridder, der har været en 
stjerne for foreningen – altid glad og med gåpåmod.  
 
Aftenen sluttede med socialt samvær og hygge - og ønsket om god jul til alle - nogle ses allerede 
igen til juleafslutning den 07.12.2022 i Wallmans i København. 
 
Events på Klubmodul  
Vil du følge med i, hvilke events der er - både i dit Lokale Netværk og på Landsplan - så er det 
vigtigt, at du med jævne mellemrum går ind på Klubmodul og følger med i hvilke events, der 
bliver lagt ind, og hvilke der er åbne for tilmelding.  
 
Klubmodul vil fortsat være den måde, vi alle kan se de events, der er over hele landet. 
Derfor er det vigtig, at invitationerne sendes i god tid til IT-ansvarlige Susan Baerens, 
både når det er Lokale Netværks events og events på Landsplan. 

 
Erhvervsstyrelsen – Ny bogføringslov 
Indlægget her var også med i Nyhedsbrev nr. 10, det er dog vigtigt at få styr på, hvilket 
tidspunkt de enkelte foreninger, firmaer mm. skal have deres bogføring digitaliseret. 
 
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   
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VELKOMMEN til nye medlemmer 
 
Arkitekt MAA Lisbeth Philipsen 
Lisbeth Philipsen 
Amaliegade 41 st. 
1226 København K  
 
Mobil: 2089 8026 
Mail  : Lisbethphi@gmail.com 
Hjemmeside: thedanishfengshuiarchitect.com  
 
 
TEKA Ejendomme v/Torben Madsen 
Eva Balshøj Madsen 
Eyriavej 21 
8240 Risskov 
 
Mobil: 
Mail  : Eva.balshøj@gmail.com 
 
Olofsson Landskab 
Majken Olofsson Hansen 
Hf. Kongelund 34 
2300 København S 
 
Mobil: 2681 1441 
Mail  : olofssonlandskab@gmail.com  
 
 
 
I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår - og på gensyn i 2023. 
 
 
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 Facebook, LinkedIn og Instagram 
skal du kontakte Susan Baerens på 

Vk-email: info@virksommekvinder.dk 
eller privat: susanbaerens@gmail.com 

 
 
 

Se noget om ændringen fra Forening til Netværk i 2023 her:  
https://virksommekvinder.klub-modul.dk/rammeaftale--kontingent--vedtaegter  
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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 
 
Der er forskelligt antal på lager, så princippet er:  FØRST TIL MØLLE 
Herunder 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. 

 
Medlemsservice – ændring 
Fremover er det Dorthe Hansen fra Netværket Sjælland du skal kontakte, når du skal 
købe VIRKSOMME kvinder merchandise. 
Telefon: 5050 1428 
Mail     : Fiskepigen1966@gmail.com   
 
Forsendelsen vil være plus porto. 
Fakturaen sendes til køber og betaling skal ske til Landsforeningens konto  
inden den 31. december 2022.  
 
Efter den 1. januar 2023 vil det blive til et nyt reg. nr. og konto nr.  


