VK-NYHEDSBREV 5
Maj 2019
Til landsgeneralforsamlingen i 2007 ændrede foreningen navn fra
DHK – Dansk Håndværks Kvinder til VIRKSOMME kvinder.
Vi håbede på, at med det nye navn kunne vi tiltrække nye medlemmer,
det er desværre ikke lykkedes - nu vi må ændre strategi og stå sammen.

Landsgeneralforsamling 2019 og workshop
53 VIRKSOMME kvinder var mødt op for at deltage i årets Landsgeneralforsamling nummer 56.
Det var også store beslutninger, der skulle tages.
Direktør for SMVdanmark Ane Buch blev valt til dirigent og Bente Svendsen til referent. Det
færdige Referat og Beretningen har Bente Svendsen sendt til jer.
Formanden Anette Laursens beretning var meget fyldestgørende også i billeder - og som noget nyt havde Anette bedt de forskellige
personer, der sidder i forskellige udvalg om at redegøre for netop
deres arbejdsområder. Det gav en god og afvekslende beretning.
Foreningen har i alt 250 medlemmer, hvoraf de 157 er aktive. På
grund af det faldende medlemstal har Landsledelsen set sig nødsaget
til at tage foreningens fremtid op til debat.
Landsledelsen havde udarbejdet et forslag til en plan for et videre
forløb hen over sommeren.
Den gik ud på at foreningen VIRKSOMME kvinder tilpasses det nutidige behov for fortsat at
være et aktivt netværk både lokalt og landsdækkende.
Denne plan blev sat til afstemning og blev vedtaget med et stort flertal.

Workshop
Konsulent og facilitator Helene Hartvig satte os i gang mentalt … vi blev alle involveret og
skulle i grupper finde ud af, hvad vi ønsker af aktiviteter, organisering osv.
Flertallet vil gerne foreningen og samarbejdet med SMVdanmark. Det var også åbenlyst, at
foreningen skal ændres i forhold til den måde, vi er organiseret på.
Vi blev stillet mange spørgsmål – så som: Hvem er vi? Hvad står vi for? Hvorfor er vi her?
Hvem skal/ kan være med i foreningen m.fl.
I korte træk gik det ud på, at nedsætte tre arbejdsgrupper med minimum tre personer i hver
arbejdsgruppe. Lokalformændene fik til opgave at afdække mulige deltagere ude i
afdelingerne, og indsende navne senest den 31. maj 2019 til landsledelsen.
De tre områder, der skal arbejdes med er:
Hvem er vi og hvad står vi for? (Mission og vision)
Gruppen består foreløbig af Marion Pedersen, Ann Frederiksen, Dorthe Hansen.
Struktur (Vedtægter og organisering)
Gruppen består foreløbig af Pia Andersen, Karin Nielsen, Birgitte Viereck.
Profilering (PR, profilering og kommunikation)
Gruppen har pt. ingen frivillige …

Der vil til den ekstraordinære generalforsamling være tre forskellige modeller, der skal
stemmes om ….
VIGTIGT – sæt allerede nu X i kalenderen til ekstraordinær generalforsamling
den 6. september 2019 kl. 14.00 – stedet er ikke vedtaget endnu!
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Der var andet på dagsordenen …
Valg
Næstformand Dorthe Hansen fra Sydsjælland blev genvalgt.
Kasserer Birthe Marie Jensen ønskede ikke genvalg, men vil dog passe driftsregnskabet indtil
den ekstraordinære landsgeneralforsamling, hvor der så skal vælges en ny kasserer.
Intern revisor Birgit Lorentzen ønskede ikke genvalg, også her udskød man valg af intern
revisor til den ekstraordinære landsgeneralforsamling til den 6. september.

Regnskab og budget
Regnskabet udviste et underskud på ca. 35 t. og blev godkendt.
Budget var ikke udarbejdet, da det ikke har været realistisk at udarbejde et sådant pga. det
forestående arbejde, hvor vi pt. ikke kender omkostningerne samt tilskud fra
samarbejdspartnere.

Kontingent
Landsledelsen foreslog uændret kontingent i 2019, forslaget blev vedtaget.

Tvungen fædreorlov eller tabt!
Vibeke Broman oplyste, at mænd med selvstændig virksomhed IKKE behøver at tage de fire
ugers fædreorlov … Læs mere om dette andet sted i dette nyhedsbrev.

Inden Landsgeneralforsamlingen – undervisning i ”Klubmodul”
Susan Baerens havde inviteret dem, der havde lyst til at deltage i en kort undervisning for
medlemmer i ”Klubmodulet”.
Det tog Dorthe Holm-Nielsen og jeg os tid til - sammen med nogle andre.
Det var så fint at få vist, hvordan man kommer rundt i modulet.
Jeg prøvede straks at melde mig til et arrangement* i Sønderjylland, det lykkedes og jeg fik
en mail om, at jeg var tilmeldt.
I skal dog stadig huske på, at I ikke må skrive nogle beløb på, da det ikke fungerer endnu –
men smart er det, så velkommen til den nye teknik.
Kender I ikke jeres Adgangskode, så kontakt Susan Baerens på email: suhbae@hotmail.com
*Arrangementer, der modtages fra lokalafd. lægges på hjemmesiden, se EVENT TILMELDING:

https://virksommekvinder.klub-modul.dk/cms/EventOverviewList.aspx
Ønskes en oversigt for hele landet, klik KALENDER + Agenda og print ”Program-oversigten”
af Susan B.

Folkemøde
I dette års Folkemøde på Bornholm deltager VIRKSOMME kvinder ikke.
Igen er det pga. foreningens nuværende situation og fokus på fremtidens VIRKSOMME kvinder
– og det til trods for, at det ikke var en udgift for foreningen, da både Pension for
Selvstændige og Varelotteriet dækkede sidste års udgifter.

Er du en af dem der deltager som privat
person eller for dit firma, så vil jeg gerne
både have noget på skrift og billeder af,
hvad du har oplevet.

2019-05_Vk-Nyhedsbrev-5_bv.docx - Side 2 af 3

VK-NYHEDSBREV 5
Maj 2019
Fædreorlov kontra forældreorlov!
af Vibeke Broman
Udover den fastlagte barselsorlov for moderen, og de fjorten dage omkring fødslen for faderen,
har forældrene hidtil haft mulighed for at fordele resten af orloven imellem sig efter eget
ønske.
Europa-Parlamentet har imidlertid vedtaget et direktiv (2010/41 Work-Life Balance den
4.4.2019), der siger, at alle mandlige arbejdstagere, der har ansættelseskontrakter eller andre
ansættelsesforhold med kontrakter, der relaterer til arbejdsforholdene, fremover skal tage 2
måneders barselsorlov, når reglerne er implementeret. Disse to måneder kan ikke overlades til
moderen. Tages de ikke, går de tabt. (Meget forkortet sammendrag).
Medlemsstaterne har 3 år til at implementere reglerne.
Bemærk imidlertid, at selvstændige ikke er omfattet af direktivet.
Dog anbefales det, at man nationalt inddrager de grupper, der ikke er omfattet af direktivet.
Hermed er det et område, der skal holdes øje med, hvis vi ønsker indflydelse på forholdene for
de selvstændige og deres partnere i barselssammenhæng i fremtiden.
Hertil kommer så også stadig den manglende mulighed for selvstændige til at være tilknyttet
en barselsfond, der kan bidrage til et bedre økonomisk fundament i barselsperioden.

Og nu til noget af det – VIRKSOMME kvinder også kan …
VIRKSOMME kvinder spiller golf ...
Vi er nogle kvinder, der spiller golf og har siden 2007 arrangeret en golfmatch forskellige
steder på Fyn og i Jylland. Ikke fordi sjællænderne ikke må deltage – der er dog ingen, der har
vist interesse for dette arrangement, så indtil nu har der været deltagelse af fynboer og jyder.
Vi har siden 2008 fået lov til at invitere mændene med,
så i år var vi 14 deltagere, der spillede golf i Nordjylland.
I 2007 i Haderslev
- kun for kvinder
2019 – Tak til Astrid og Gerda,
der her deler præmier ud

Næste års match foregår enten i Hedensted eller i Haderslev. Et er dog sikkert, og det er at
det foregår - Fredag den 15. maj 2020 – så sæt X i kalenderen.

Hilsen fra
Birgitte Viereck
VK-Nyhedsbrev-redaktør
Email: birgitte.viereck@gmail.com

Bilag
•
•
•
•

til Landsgeneralforsamlingen 2019 (VK WEB = Log ind):
Strategi-Notat og Medlemsundersøgelse på: VK WEB -> VK HANDLEPLANER
Fremtidens VK – Afstemningsforslag og tidsplan på: VK WEB -> VK HANDLEPLANER
Årsregnskab 2018 på: VK WEB -> VK LANDSFORENINGEN
Formandens skriftlige beretning og referat på: VK WEB -> VK LANDSFORENINGEN
• Formandens beretning i billeder: https://www.virksommekvinder.dk/artikler/vk-bladet/
• VIRKSOMME kvinders Årshjul på landsplan for 2019, 1xA4:

https://virksommekvinder.klub-modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=60
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