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Velkommen til 2020
Herfra skal lyde et GODT NYTÅR til jer alle.
Der sker som sædvanlig mange ting i foreningen, og er du aktiv og deltager i det forskellige,
så får du mere ud af at være medlem.

Landskursus onsdag den 15. april
Spændende endagstur med bus-opsamling til København. Dagens første besøg er hos
SMVdanmark i Håndværkets Hus på Islands Brygge, hvor direktør Ane Buch vil fortælle om
SMVdanmarks mange opgaver og ydelser, vi som medlemmer kan nyde godt af.
Bagefter kører vi længere ud på Amager og får en tur med elevator til toppen af bakken, hvor
guider fra CopenHill A/S vil fortælle om hele bygningen: arkitekturen, visioner, bæredygtighed,
skibakken og tankerne bag projektet, mens I kan nyde udsigten udover København og
Øresund på taget af forbrændingsanlægget ARC - I/S Amager Ressource Center.
Der er udsendt en invitation på mail den 17. januar. Tilmelding senest den 24. marts.
En god ide vil være, at invitere et eventuelt nyt medlem med til landskursus den 15. april.

Golf - fredag den 15. maj 2020
I år vil VIRKSOMME kvinders golf-match foregå i Haderslev.
Invitationen bliver udsendt til alle medlemmer i løbet af marts
måned, for tilmelding.
Er du interesseret i at få invitationen hurtigere i din mail-boks,
så skriv en mail til: birgitte.viereck@gmail.com

Generalforsamlingen den 28. maj
Det er vigtigt for os alle, at I tager jer tid til at møde op.
Det er store beslutninger, der skal tages den dag. Der arbejdes på højtryk med at tilrette
vedtægterne, så de passer med foreningens nye struktur, hvor ’modernisering og forenkling’ af
foreningen er formålet.
I den forbindelse får foreningen brug for ildsjæle og at I
alle sætter VIRKSOMME kvinder på dagsordenen.
Vil du - eller kender du en eller flere - der vil være med til
at gøre en forskel, så netværket kan styrkes?
Der vil være flere poster, du kan byde ind på:
Kommunikations koordinator, landsdels-koordinator, udvalgspost
i Fællesudvalget, landsrevisor ...
Er du blevet nysgerrig om, hvad opgaverne går ud på, så kontakt – hellere i dag end i morgen
landsformanden på: anette@virksommekvinder.dk

Studietur til Wien den 3.–6. oktober
Deltagerne skal blive klogere på Wiens og Østrigs historie og kultur via virksomhedsbesøg og
guidede ture. Her er også en unik mulighed for at netværke med hinanden på tværs af
brancher og landsdele. Sidste tilmelding og betaling var den 15. januar, men måske er der et
par pladser - hvis I er hurtige!
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GDPR ……… har du styr på det?
Er du stadig usikker på eller bare vil blive klogere på, hvordan du lever
op til databeskyttelsesreglerne/ GDPR’en.
Så har du mulighed for på Datatilsynets hjemmeside at høre en podcast
om netop dette emne.
Der er forskellige afsnit med forskellige emner…
og du bestemmer selv, hvor og hvornår du vil høre dem.
Klik her:
https://soundcloud.com/datatilsynet/14-cloudbaserede-tjenester-er-der-noget-jeg-skal-vaeresaerligt-opmaerksom-pa
Derudover kan man på Datatilsynets hjemmeside også se, hvordan man anmelder sager om
datasikkerhed samt andre relevante oplysninger.
https://www.datatilsynet.dk/generelt-om databeskyttelse/podcast/

SMVdanmark – Ny hjemmeside
Her kan du læse om alt, hvad SMVdanmark tilbyder, og hvad der
arbejdes med.
Tjek den nye side: www.smvdanmark.dk
Vidste du ….
at SMVdanmark har oprettet muligheden for erhvervslån!
Læs mere – Klik her: https://smverhvervslaan.dk/

SMVdanmark’s klimaråd
Formand Anette Berg Laursen var til ’Kick off møde’ hos SMVdanmark den 22. januar.
Grøn omstilling er et must for alt og alle – også for SMV’ere. Det skal der arbejdes for, og
derfor deltager formanden i dette første møde.
Som medlemmer af VIRKSOMME kvinder kan vi bidrage til at SMV’erne i Danmark er i front
og tænker i nye tiltag, der gavner både miljøet og vores virksomheder. Konkrete bud på
ambitioner, reduktioner, tiltag eller ændring af rammevilkår og arbejde med barrierer, kan
sendes til SMVdanmark’s nye klimapostkasse på: klima@SMVdanmark.dk
Læs mere – Klik her:
https://smvdanmark.dk/s%c3%b8gning?q=gr%C3%B8n%20omstilling

VIRKSOMME kvinder - Ny hjemmeside og Klubmodul
VIRKSOMME kvinder har i 2019 fået opfrisket vores logo, fået ny hjemmeside med bla et kik til
opslag på facebook (også for dem, der ikke selv er på facebook) samt mulighed for Nyheder.
Klubmodul er en del af hjemmesiden til: Medlemsprofiler, EVENT med TILMELDING og nu også
BETALING – intet er dog gået lige efter bogen. Vi kender det alle – os som har siddet ude i
vore virksomheder, og skal have nyt økonomisystem eller andet!
For at lette lokalkassererne skal landsforeningen fremover stå for opkrævningen via
Klubmodul. I forbindelse med betaling af kontingentet for 2020, har der derfor været
udfordringer ved at medlemmerne skulle opdaterer deres betalingskort via Nets – og det har
været til besvær for nogle medlemmer, hvilket landsledelsen beklager.
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Ting tager tid ……… og al begyndelse er svær
Det er første gang foreningens nye landskasserer og den IT-ansvarlige har skullet håndtere
kontingent-opgaven, og de har gjort, hvad de kunne, for at finde ud af systemets muligheder
og forklare, hvordan det gøres - og alligevel var der bump på vejen!
Landsledelsen evaluerer processen – og vil gøre deres til, at det fremover bliver bedre.
I er altid velkomne til at spørge eller kommenterer på ting, der vedrører foreningen.
Har I noget på hjertet, så skriv til landsformanden: anette@virksommekvinder.dk

Lokale arrangementer
Disse arrangementer er vigtige for vor forening - her kommer vi hinanden ved, og har den
nære mulighed for at netværke og udveksle erfaring.
Fra redaktøren skal der lyde en opfordring til at møde op og bakke op om de lokales
arrangementer – flere af dem kan også tilmeldes på tværs af netværksgrupperne.
HUSK – du finder VIRKSOMME kvinders Arrangementer / Events på hjemmesiden
Klik her www.virksommekvinder.dk for at besøge vores
hjemmeside.

Nye visitkort-foldere
I vil snart modtage et par små visitkortfoldere med posten.
Vi håber, at I vil hjælpe med at få dem delt ud til potentielle nye medlemmer.
Hjælp vores fælles netværk – et nyt medlem gør en STOR forskel.
Er du medlem af en lokal erhvervsforening, kan du tage folderen med, når du deltager i nogle
af erhvervsforeningens arrangementer. Her er et lille udsnit af den nye folder:

Hav altid en folder med dig …
du ved ikke, hvornår du
møder et eventuelt nyt
medlem.

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