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Vi må mere – men vi skal stadig passe på …
COVID19 påvirker os alle både ude i virksomhederne, i institutioner, i større forsamlinger – og
derhjemme skal vi passe på hinanden. Det er svært, men vi bliver nød til det. Mundbind bliver
også mere almindeligt – og nogle steder et krav.
Mange håndværkere har igennem mange år vænnet sig til at bruge mundbind og de føler ikke,
at de ikke kan få luft, men sådan føler jeg det. Bestilling af produkter over nettet har aldrig
været større, siges det – er der nogen af VIRKSOMME kvinder firmaer, der har kunnet mærke
en ændring i kundernes måde at handle ind på, så vil jeg gerne høre fra jer. Skriv til mig, og
du vil modtage et spørgeskema, og så kan du blive næste VIRKSOMME kvinde, der bliver
skrevet om i nyhedsbrevet. Skriv til: birgitte.viereck@gmail.com

Læs om den nye ferielov her:
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgxwHNWFxrptzDtxMb
PfJwPlNrSfn

Landskursus den 19. august 2020
20 VIRKSOMME kvinder var til et spændende møde hos SMVdanmark i Håndværkets Hus i
København, med oplæg af Jakob Brandt og Alexander L. Nepper.
Jakob Brandt
Direktør fra 1. juli 2020
Foto:

Ulrik Jantzen

Alexander L. Nepper
Politisk chefkonsulent
Foto: Ulrik Jantzen

De orienterede os om mangt og meget … så her er et kort resume.
Arbejdet i SMVdanmark har hele foråret og sommeren drejet sig om COVID19.
Det er derfor ikke blevet til så meget andet. Alexander har tilbragt det meste af sin arbejdstid
på Christiansborg i længere tid, da det er der, det foregår. Der
er blevet vedtaget dyre hjælpepakker bl.a. til SAS, men det er
vigtigt, at når man får løn, så må man også udføre et arbejde!
Selvstændige er som ofte før
blevet ”glemt”, det blev der
dog lavet om på, så de blev
sidestillet med ansatte og
kunne få kompensation.
Nystartede virksomheder kan
ikke påvise et tab, for der er ikke regnskab fra tidligere år!
Der er mange ting, der spiller ind – og virksomheder er
forskellige, og hvordan skal virksomhedsguiden tolkes, det
er der lige nu uenighed om. Når virksomheder tvangslukkes,
hvad så med underleverandører. Når et spørgsmål er
besvaret, dukker der et nyt op samt andre udfordringer.
Barsel - SMVdanmark foreslår, at selvstændige betaler det samme beløb som de betaler for
deres ansattes obligatoriske tilmelding til barsel.dk. Det vil være en udgift, men også betyde,
at en selvstændig i stedet for dagpenge kan få op til 31t om måneden under barsel. De
politiske forhandlinger følges til dørs. Læs mere her:

https://smvdanmark.dk/vi-arbejder-for/sager-vi-har-k%c3%a6mpet-for-med-succes/barselsordning-forselvst%c3%a6ndige
Arne-pension – der er sket det positive, at de selvstændiges problem angående pension er
blevet anerkendt. Udfordringen er nu, at selvstændige med underskud IKKE skal udelukkes
samt at regeringen bør øge arbejdsudbuddet andre steder, så virksomhederne kan få det antal
medarbejder de har brug for. Læs mere her:

https://smvdanmark.dk/presse/smvdanmark-om-arne-pension-nybrud-at-selvst%c3%a6ndiges-problemeranerkendes
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Trailere koster liv
SMVdanmark har foretaget en undersøgelse, som viser at der sker rigtig mange og alvorlige
færdselsuheld med trailere. Har en trailer en totalvægt på over 750 kg (trailer og gods) skal
den have selvstændige bremsesystemer, der er dog intet krav om, at disse skal kontrolleres og
til syn! Hvad SMVdanmark foreslår kan du læse her:

https://smvdanmark.dk/seneste-nyt/nyheder/analyse/trailere-koster-liv-men-98-skal-aldrig-til-syn
Jakob pointerede flere gange: ”Alt det vi gør, gør vi for medlemmerne, medlemmerne skal
kunne mærke på bundlinjen, at de er medlem her hos os”.
Den nye strategi for SMVdanmark er, at vi - medlemmer skal være med til at komme med
ønsker om, hvad vi gerne vil. Det er også en af grundene til at der er opsagt 6 medarbejdere,
der var ansat i forskellige projekter, som medlemmerne ikke interesserede sig for.
Så VIRKSOMME kvinder kom med jeres forslag,
så SMVdanmark kan blive endnu bedre!
Efter frokost gik busturen til CopenHill
på Amager Bakke, hvor vi blev guidet
rundt. CopenHill er et fantastisk byggeri,
og vi fik fortællingen om hele bygningen,
arkitekturen, visioner, bæredygtighed –
aktiviteter og tanker bag hele projektet –
den nye event-virksomhed. Bjarke Ingels
måde at tænke alt ind i byggeriet er
fantastisk. Alle kan tage turen til CopenHill og du kan vælge at tage
turen op med elevator eller trapperne – helt uden beregning. Her kan
du gå på cafe og samtidig nyde den fantastiske udsigt.
Se åbningstider og andet på www.copenhill.dk

Generalforsamling tirsdag den 1. september i Vejle
Formandens beretning, indkaldelse m.m. er udsendt pr. mail igen i august - den 20. august
var sidste tilmeldingsdato ... Har du alligevel mulighed for at deltage, så kan du nok nå at
melde dig til! Gør din stemme gældende og vær med til at beslutte foreningens fremtid!

Coronaen spiller os et puds igen …
Studieturen er endnu engang ændret og foregår nu fra den 2.-5. okt. 2020
Direktør Betina Schmidt fra rejsebureauet Find Min Rejse udtalte til sidste nyhedsbrev: ”Jeg
forventer stadig, at vi til efteråret kommer afsted til Wien. Som rejsebureau er det vores
fornemmeste opgave at skabe tryghed. VIRKSOMME kvinder skal rejse indenfor EU’s grænser,
og jeg forventer, at der snarest muligt vil være ens retningslinjer for lufthavne, fly og ophold
på hoteller”. I skrivende stund er der enighed om, at turen gennemføres med de restriktioner,
der måtte være – eksempelvis med mundbind.

Bladet MESTER …
Københavns Håndværkerforening har tilbudt, at alle aktive VIRKSOMME kvinder medlemmer
får tilsendt bladet MESTER ganske gratis – og det kan vi takke chefkonsulent Jakob Bo
Andersen for. Bladet udsendes 5-6 gange årligt – og du vil modtage bladet inden for nærmeste
fremtid, hvis du ikke allerede har fået det!
Hvis du mod forventning IKKE vil modtage bladet, så skal du sende en mail med firmanavn,
navn og lokalafdeling til: info@virksommekvinder.dk

Vi ses den 1. september i Vejle, og min opfordring vil være: Pas på hinanden og jer selv.
Birgitte Viereck
VK-Nyhedsbrev-redaktør og VK-fotograf
Email: birgitte.viereck@gmail.com
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