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Vi står midt i foråret
Sammenligner vi situationen med sidste år i marts, var vi afskåret fra det meste, både hvad
angår alle aktiviteter hjemme som ude. Efter de sidste måneders nedlukning, så er der åbnet
lidt op for forskellige erhverv, desværre er der stadig mange VIRKSOMME kvinder, der ikke må
åbne – det eneste vi ønsker – er, at der snart åbnes op for alt. Håbet er lysegrønt!

Mindre virksomheder er lettere bytte for hackere
Center for Cybersikkerhed advarer
Chefen for Center for Cybersikkerhed under Forsvarets
Efterretningstjeneste er ikke overrasket over, at flere små og mellemstore
industrivirksomheder bliver ramt af hackerangreb. Som med mange andre ting er det altid
nemmere at ramme de små end de store.
De små og mellemstore virksomheder i industrien og andre brancher oftere udsat for
kriminelle hackere end de store. Thomas Lund-Sørensen fra Center for Cybersikkerhed i
Forsvarets Efterretningstjeneste er ikke overrasket over at høre om virksomhederne NH Stål
Watercut og POM Industries, der som Metal-supply har beskrevet, blev ramt af hackerangreb i
november og januar.
Det frarådes firmaer at betale løsesum, da dette netop understøtter de kriminelles forretning.
Center for Cybersikkerhed har udgivet en række vejledninger, der kan hjælpe
virksomhederne.
Her nedenfor kan man i kort form læse nogle af Center for Cybersikkerheds enkle råd til,
hvordan man sikrer sin virksomhed mod lammende angreb.
Enkle råd fra Center for Cybersikkerhed, hvordan du undgå hackerangreb:
o Vær opmærksom på, hvad du klikker på.
o Sørg for at have gode virusprogrammer.
o Sørg for at opdatere styresystemer og programmer.
o Hav gode passwords, som udskiftes løbende.
o Tænk over om alle maskiner behøver at være tilkoblet internettet.
o Tegn en forsikring og del risikoen.
Læs hele artiklen af Bo Christensen her:
https://www.metalsupply.dk/article/view/778917/hackere_gar_efter_mindre_virksomheder_center_for_cybersikk
erhed_advarer
Læs mere om Cypersikkerhed på Forsvarets hjemmeside:
https://fmn.dk/da/arbejdsomraader/cybersikkerhed/center-for-cybersikkerhed/

Beklædning
Husker du, at momsen kun må trækkes fra på beklædning, når der er firmanavn
og/ eller firmalogo på.
Det gælder for både almindelig tøj, arbejdstøj og sportstøj.
Læs mere her:
https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/moms-af-udgifter-tilarbejdstoej?SNSubscribed=true&utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_
medium=email&utm_source=apsis
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Online Webinarer - Vi kan ”mødes” Online, når vi ikke kan mødes Fysisk
Ofte kan gratis Webinarer ses på nettet/ facebook efter afholdelse.
Foreningen afholdt et webinar
med engagementschef hos Verdens
Bedste Nyheder Clara Halvorsen
den 2. marts. Det kan stadig ses på
vores facebook-side.
Emnerne var ”Hvordan vi skaber
engagement og bruger den
konstruktive fortælling” – ”Hvorfor
Verdensmålene er vigtige, og hvad
sker der i Danmark” – ”Hvordan
kan vi bruge dem aktivt som
virksomhed og som organisation”.
Der er ingen tvivl om, at Clara Halvorsen var inde i emnerne og engagement havde hun.
Når vi ind imellem taler om, at de små ting ikke gør nogen forskel, var hun af en helt anden
mening. Med mine ord ”Mange bække små – gør en stor å”, blandt andet når det drejer sig om
de 17 Verdensmål, der blev vedtaget i 2015 på FN’s generalforsamling.
Bliv opdateret på de 17 Verdensmål her: https://verdensbedstenyheder.dk/verdensmaal/

Mød denne ”Månedens profil” på Webinar den 12. april
Juliane Marie Neiiendam er medlem af VIRKSOMME kvinder og sidder i Landsstyregruppen, og
er foreningens repræsentant i Kvinderådet i Danmark.
Kvinderådet arbejder for at forbedre kvinders rettigheder og vilkår med det formål at fremme
ligestilling, nationalt og internationalt.
Kvinderådet er en paraplyorganisation med over 40 forskellige samfundsorganisationer.
Vi bliver taget igennem en historisk rejse fra kvinderne fik stemmeret i 1915, til lov om
ligebehandling af mænd og kvinder på arbejdsmarkedet i 1978, frem til oprettelse af en
barselsfond for selvstændige i 2020.
Deltager du på dette webinar, bliver du klogere på, hvad Kvinderådet arbejder med, og hvorfor
og hvordan de er relevante for VIRKSOMME kvinder.
Vil du give andre interesserede mulighed for at deltage, skal du sende navn og mailadresse på
vedkommende til anette@virksommekvinder.dk
Er du medlem, så skal du tilmelde dig her:
https://virksommekvinder.klub-modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=183

IDA – Ingeniørforeningen i Danmark afholder også Webinarer, tilmelding direkte.
Se mere: https://ida.dk/arrangementer-og-kurser/soeg?types=Webinar
SMVdanmark afholder flere interessante Webinarer, VIRKSOMME kvinder kan deltage i.
Her er nogle eksempler på emner:
• Jubii! Der er kommet en klage
• Kom ind i dine kunders hoved
• Spring over hvor gærdet er lavest
Se mere: https://smvdanmark.dk/vi-tilbyder/kurser-m%c3%b8der-uddannelse/webinarer
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SMVdanmark – er vores samarbejdspartner
Har du et fuldt medlemskab af VIRKSOMME kvinder, så er du også medlem af SMVdanmark og
de fordele, det giver dig.
Udvalg og samarbejdspartnere
VIRKSOMME kvinder er med i rigtig mange udvalg via SMVdanmark. Se her:
https://smvdanmark.dk/s%c3%b8gning?q=virksomme%20kvinder
SMV Nyhedsbreve
Du har mulighed for at blive hurtigt opdateret via nyhedsbreve. Se her:
https://smvdanmark.dk/seneste-nyt/nyhedsbreve
Rabatportalen
Rabatportalen er også værd at kigge på, det gør du her:
https://smvdanmark.dk/s%c3%b8gning?q=rabatportalen

SKAT ændrer datoer pga. Corona situationen
På VIRKSOMME kvinder hjemmesiden oplyser Vibeke Broman om SKAT’s
oversigt over ændrede datoer for indbetaling og indberetning af moms, diverse typer
skat, atp og afgifter.
Læs hvad Vibeke Broman skriver på: https://virksommekvinder.dk/nyttig-viden/
På SKAT’s hjemmeside under ”Betaling og frister – for virksomheder” er der yderligere
vejledninger og en oversigt over fristerne for at indberette og betale moms, lønsumsafgift,
A-skat og EU-salg uden moms og meget mere.
Læs mere her: https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2234895

Golf-dag fredag den 28. maj i Haderslev
Vi håber stadig, det bliver til noget i år.
Tag gerne veninder eller et par venner med og HUSK også
ham du holder af… Det må også gerne være mulige nye
medlemmer.
Inden vi går ud, vil der blive serveret en sandwich, en vand/øl.
Efter de 18 huller, kommer vi til hul 19, hvor middagen vil
bestå af buffet – 2 slags kød – kartoffelsalat – salat.
Ost og kage. 2 glas vin/øl/vand – kaffe og te.
Alt dette fås for kr. 800 pr. deltager
Skriver du til mig, er det IKKE en endelig tilmelding.
Det betyder, at du er interesseret i at deltage med det antal personer du noterer i mailen.
Du vil senere få en mail, hvor du skal tilmelde dig og dine gæster - og betale.
Interesseret – skriv navne på de personer, der eventuelt vil deltage - til
birgitte.viereck@gmail.com

Genoptryk af vores små visitkort-foldere
Det er stadig vigtigt, at vi ALLE udbreder budskabet om VIRKSOMME kvinder,
så vi kan blive flere medlemmer og få større indflydelse.
Foreningens små foldere er nemme at lægge rundt omkring, hvor du kommer, og
uddele, når du har dem i tasken. På ”VK Shop” vises de sammen med de andre
ting med VIRKSOMME kvinder logo og antal kan bestilles.
Se her: https://virksommekvinder.klub-modul.dk/cms/ShopOverview.aspx
Husk altid at kontakte Bente Svendsen samtidig på bente@virksommekvinder.dk
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Kontingent stigning i 2021?
Uha-da-da, det skabte reaktioner – og de første svar blev mailet kort efter samme torsdag
d. 4. marts til info@virksommekvinder.dk og flere kom dumpende de næste dage.
DEJLIGT – TAK FOR DET. Der var i alt 32% der reagerede på mailen.
Det var en gimmick for at lave lidt drilleri og få opmærksomheden rettet mod vores dejlige
netværksforening - her i den kedelige Corona-tid.

En uvildig Lykkens Gudinde
Hundevennen Freja
Udtrak vinderen
den 20. marts 2021.

Gavekortet på 750,- kr. til firmaet ”Portvinsoplevelser.dk”
bliver mailet til vinderen, der er en virksom kvinde og vågen:

TILLYKKE til Ann Jessen Nielsen - Syddanmark
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Forårs hilsener fra
Birgitte Viereck
VK-Nyhedsbrev-redaktør
birgitte.viereck@gmail.com
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Månedens VIRKSOMME kvinde profil
1. Navn, firma - ejer du firmaet eller er du medarbejdende
kvinde, og hvilken netværksgruppe er du en del af?
Mit navn er Juliane Marie Neiiendam, og jeg er en del af
landsnetværket. Jeg ejer virksomheden JUMANE, og er professionelt
bestyrelsesmedlem. Jeg er uddannet elektrocivilingeniør og har en
MBA i ledelse og marketing fra USA. Jeg repræsenterer VIRKSOMME
kvinder i bestyrelsen i Kvinderådet i Danmark.
Mit virke i VIRKOMME kvinder vil blive:
Markedsførings-koordinator og jeg deltager i Landsstyregruppen.
2. Fortæl lidt om hvad firmaet laver, hvor mange ansatte m.m.?
JUMANE har 4 ben. Jeg holder foredrag om Kvinder og Innovation, Trivsel og
arbejdsforhold, Motivation og humor, samt Personlighedsprofiler og samarbejde. Jeg
rådgiver omkring opsætning af *KPI’er i virksomheder, og hvordan man kan optimere
sine arbejdsgange, samt holde styr på og håndtering af mersalgsmuligheder. Jeg
faciliterer innovative workshops i forbindelse med virksomhedsudvikling. Endelig laver
virksomheden marketingskampagner, herunder design af brands, marketingsmateriale,
online reklamer, websites etc.
*KPI = Key performance indicator. Dine KPI demonstrerer, hvor effektivt virksomheden klarer sig i
forhold til målsætningerne.

3. Hvorfor meldte du dig ind i foreningen VIRKSOMME kvinder?
Jeg fandt organisationen VIRKSOMME kvinder under medlemslisten for Kvinderådet i
Danmark. Jeg brænder for at sikre lige rettigheder og lige muligheder for alle og blev
selvstændig i 2017. Det virkede derfor som et godt match at stille op for VIRKSOMME
kvinder i bestyrelsen for Kvinderådet, for at være med til at sikre et fokus på selvstændige
kvinder i Danmark.
4. Hvilke fordele ser du i at være medlem af VIRKSOMME kvinder?
VIRKSOMME kvinder kan være en stærk platform til, at markere den store og ofte
ignorerede forskel kvindelige iværksættere og virksomhedsejere gør for det danske
samfund. Ofte bliver kvinder nedprioriteret som selvstændige ved uddelingen af
fondsmidler og i bankverdenen. Skønt de udgør en meget bedre investering. Der er behov
for et opgør med disse normer, for det er ikke blot bag enhver mand, der står en stærk
kvinde. Det er lige så vel, at stærke kvinder godt kan stå på egne ben.
5. Har du forslag til, hvad VIRKSOMME kvinder kan gøre bedre og arbejde for?
VIRKSOMME kvinder skal arbejde for at blive mere kendte og få flere medlemmer. Vi skal
have fat i de yngre generationer og være aktive indenfor alle sektorer. VIRKSOMME
kvinder skal tilbyde medlemmerne råd og vejledning såvel som interessante kurser og
social sparring med ligesindede. Og så skal vi have fingeren på pulsen mht., hvad der rør
sig af relevans i samfundsdebatten.
Helt konkret kommer digitalisering af virksomheder til at fylde mere i fremtiden, og der er
mange måder at lave elektroniske systemer til at lette ens arbejdsdag. Det kan
VIRKSOMME kvinder være med til at sparre omkring.
6. Hvordan ser du fremtiden for foreningen?
VIRKSOMME kvinder skal revitaliseres og blive kendte. Som SMVdanmark er blevet kendt i
pressen og omverdenen, skal VIRKSOMME kvinder være en kendt del af SMVdanmark, der
er med til at påvirke samfundsdebatten. Vi skal give vores medlemmer en bred palette af
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viden og læring og et godt positivt netværk, der kan inspirere hinanden. VIRKSOMME
kvinder er det professionelle naturlige valg for kvindelige iværksættere og selvstændige.
7. Hvis du skulle ønske en ting, der kunne lette byrderne for de små og mellemstore
virksomheder, hvad skulle det så være?
Lette adgangen til viden om hvordan man gør det? Hvordan man laver et momsregnskab,
hvordan man opretter en online butik, hvordan man ansætter den første medarbejder,
hvordan man skaffer investorer, hvordan man eksporterer, hvordan man tager barsel og
meget mere. VIRKSOMME kvinder er det naturlige sted at starte, når man har en ny
udfordring.
8. Har Corona-krisen påvirket din virksomhed positivt eller negativt?
Både og. Ved siden af mit selvstændige virke er jeg medlem af UN Women, hvor vi har
måttet lægge alle møderne online, siden vi ikke må flyve rundt i verden. Det har faktisk
resulteret i en større kontaktflade med resten af verden og flere møder. Sidste mandag
holdt jeg f.eks. en konference med kvinder fra Afghanistan, Irak, Colombia og hele
Østafrika. Det virkede forbavsende godt. Verden er blevet mere online med stabile
forbindelser end for blot nogen få år siden.
Mange af de innovative processer har ligget stille i erhvervslivet, og der er ikke mange,
der tør kaste sig ud i at være selvstændig pt. De fleste virksomheder konsoliderer og
fokuserer på daglig drift og på at overleve her under krisen. En masse omsætning er
flyttet online fra de traditionelle butikker. Det sætter et nyt fokus på behov for online
reklamer og online butikker.
Jeg holder fortsat foredrag, men de har alle været online. Jeg savner at se og interagere
med det publikum, jeg taler til.
9. Hvad kunne jeg ønske mig af fremtiden?
At kunne rejse igen. At være med til at præge samfundsdagsordenen og fremme de 17
verdensmål fra FN. At gøre en forskel og være med til at løfte de organisationer jeg
engagerer mig i til et nyt niveau. Verden er fuld af muligheder. Jeg har mange nye
forretningsideer og ser frem til at afprøve en række af dem i de kommende år.
TAK til Juliane Marie Neiiendam for din deltagelse som
”Månedens VIRKSOMME kvinde profil”

Vil du foreslå den næste Månedens VIRKSOMME kvinde profil,
så skriv til mig på birgitte.viereck@gmail.com
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