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Så er det tid for nyhedsbrev nr. 9, og jeg har modtaget aktuelle indlæg.
VIRKSOMME kvinder har bl.a. fokus på flg. Lovområder
At selvstændige også bliver omfattet af en barselsfond.
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen har indkaldt flere organisationer til møde
i starten af november. Vor landsformand Anette Laursen deltager.
At sygedagpengeforsikringerne for selvstændige bliver omlagt fra et fradrag i årsopgørelsen til
en driftsudgift i virksomhedens regnskab (på samme måde som i ApS-A/S).
At vi får genindført mindstesatsen ved arbejdsløshed/ efterløn (blev fjernet 1.okt. 2018).
Vi skal blandt andet have møde i Fællesudvalget (Landbrug og Fødevarer, De Samvirkende
Købmænd, SMVdanmark og os) i november, hvor vi drøfter tiltag på disse områder.
Af Vibeke Broman
Herefter vil jeg gøre opmærksom på, at der sammen med udsendelsen af Nyhedsbrev 8 også
kunne ”klikkes” på en stillingsannonce.

Kreativ, engageret og modig kursusleder søges
Jeg ved at flere aktive medlemmer søger faglige aktiviteter - her har I netop muligheden for at
få indflydelse på landsplan.
Når man er i arbejde, kan tiden også være knap - så hvorfor ikke være to om denne opgave.
Mit forslag er, at en VIRKSOM kvinde, der er i arbejde og har fingeren på pulsen, finder en
VIRKSOM kvinde, der har tid og energi til at være den praktiske gris ☺ .
Kunne det være en ide? Dette er fuldt ud min (Birgitte Viereck) ide – Landsledelsen har i
skrivende stund ikke kendskab til forslaget.
Al henvendelse vedrørende stillingen skal stadig ske til Landsformanden Anette Laursen - er du
interesseret? Kontakt Anette på mobil: 2323 9576, eller email: anette@virksommekvinder.dk

Landskonference 2019 i Esbjerg
Jeg var så heldig at have mulighed for at deltage i Landskonference i Esbjerg den 4.-5. okt..
Landsformanden Anette Laursen var på som den første og fortalte om, hvordan der
arbejdes på at omstrukturere foreningens opbygning.
Foreningen blev sidestillet med en bus – bussen skal være mere moderne, den
skal bygges om og have aircondition. Der er en chauffør, der styrer – og
passagerne bestemmer, hvor vi kører hen. VIRKSOMME kvinder, skal have en
synlig profil på nettet.
Inden udgangen af februar 2020 skal vi have mindst 25 nye medlemmer.
Landsledelsen har fået ny kasserer. Birthe Jensen fra Vojens, der ønskede at stoppe, er afløst
af Pia Andersen fra Silkeborg, se kontakt-info: https://virksommekvinder.klubmodul.dk/cms/visbestyr.aspx .
Der var også arrangeret to foredrag med eksterne foredragsholdere fredag, og den første
foredragsholder var Kirsten Mols.
Kirsten havde nogen af os mødt på et kursus i Horsens, hvor hun dengang fortalte ”om at
springe ud”. Kirsten har ikke altid heddet Kirsten, men Poul, så det var et stort spring den
gang. Kirsten fortalte om, hvad der siden var sket. At hun blandt andet ikke arbejdede i Coop
mere – ny ledelse – en fratrædelsesordning – og så arbejdsløs. Om det var alderen,
transkønnetheden eller overkvalificeret til stillingerne Kirsten søgte, ved hun ikke! Intet
arbejde, så blev hun selvstændig - og holder flere foredrag. Et fint foredrag og en god
opfølgning på hendes liv.
Herefter var Journalist Karin Søkilde på – og Karin var VIRKELIG PÅ. Et dejligt foredrag om
journalisternes arbejde på DR1, alt er tilrettelagt ned i mindste detalje, og så smutter det
alligevel engang imellem. Det forstår vi meget bedre nu efter foredraget, der er utrolig meget,
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der skal passe sammen. Det er vigtigt for stationerne, at få nyhederne først, derfor sker det
også, at de indimellem viser noget, som ikke er helt rigtigt, de kan være blevet fejlinformeret
og kan ikke altid nå at tjekke kilderne.
Mange blev lidt misundelige på Karin – hun arbejder sammen med Kåre Quist, som flere af os
kunne have lyst til at møde. En rundvisning på DR1 vil vi ikke sige nej til med Karin som guide!
Lørdag kørte bussen til Fanø, hvor vi var på virksomhedsbesøg.
Når jeg skriver virksomhed, så tænker jeg automatisk på store
fabrikshaller, det var det så langt fra.
Det ene besøg var hos Silken og det andet hos Uldsnedkeren,
der begge ligger i Sønderho. De var begge iværksættere og
havde levet af deres virksomheder i mange år. Kreative og
initiativrige var de. Begge ejere var i den modne alder – og lige
nu ingen til at fortsætte forretningerne.
To spændende virksomheder at besøge.
Inden færgen sejlede tilbage til Esbjerg guidede Jesper fra Fanø os rundt i Nordby. Han var en
god fortæller, så nu ved vi alt om - hvorfor husene ligger med gavlen fra vest mod øst, hvorfor
der er huse, der har mere træ på gavlene end andre. Hvorfor der er buer over hoveddørene ja, du skulle have været med! Se flere fotos på Facebook.
Vi så ”Realen”, hvor Janet regerer, og vi så Madsens galleri – udefra.
Til allersidst fik vi Fanø-kringle på Fanø Krogård. ”Kromutter” er et af vore medlemmer endnu.
Fanø Krogård skal lukke, og ”Kromutter” skal noget helt andet!

Nye medlemmer
En lille historie fra det virkelige liv:
Jeg mødte Britt på en messe, Britt fik udleveret lidt VIRKSOMME kvinde materiale, og vi fik en
god snak ...
Jeg fortalte om foreningen, også om at vi arbejder på en ny struktur i foreningen. At mange af
os har været medlem i maaaange år, og vi søger yngre friske medlemmer, der kan sætte liv i
foreningen. Og at det er svært, når de unge ser, at mange af os er grå i toppen - så går de!
Britt sagde derefter: ”Det er ligesom, når unge flytter ind i en boligforening ... uha - nej, vi vil
ikke i bestyrelsen, for de er gamle alle sammen. - Og ja, så bliver de jo ved med at være
gamle, dem der sidder der!”
Mere rigtigt kan det da ikke siges - men velkommen til 2 nye hhv. Sjælland og København ☺
Hilsen fra
Birgitte Viereck
VK-Nyhedsbrev-redaktør - Email: birgitte.viereck@gmail.com
Kort info fra projekt-styregruppen – Fremtidens VIRKSOMME kvinder
Vores hjemmeside-del, skal gøres mere spændende - meget snart!
Projekt-styregruppen efterlyser derfor forslag og kommentarer til det, der er på
hjemmesiden lige NU (efter nylig redigering/ ændring d. 16.10.2019), tjek link:
www.virksommekvinder.dk - og mail forslag/ kommentarer til web-redaktør.
Web-redaktør ser frem til at modtage flere afdelingers Program og Begivenheder, tjek altid:
https://virksommekvinder.klub-modul.dk/cms/activity.aspx?CalendarType=Agenda
Vores netværksforening VIRKSOMME kvinder søger et slogan
Send dit forslag til web-redaktør, email: info@virksommekvinder.dk
Oktober-hilsen fra web-redaktør - Susan Baerens
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