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Åbning af landet
Det går fremad, og håbet er, at vi ikke kommer ind i en 3. bølge. Der er planlagt fysiske
møder i nogle lokale netværk, Landsstyregruppen har dog valgt at fortsætte med webinarerne,
da det også er en måde at få nye medlemmer involveret i vores netværk.
Info om genåbning den 21. april 2021 på:
https://coronasmitte.dk/nyt-fra-myndighederne/pressemoeder/aftale-om-yderligere-genaabning-pr-21april-2021-paa-plads
https://coronasmitte.dk/Media/637545486852112897/Gen%c3%a5bningen%20forts%c3%a6tter%2020
0421%202100.pdf

Udvidet Landsstyregruppemøde er den 18. maj – se Vedtægter 2020 §4
Alle medlemmer, der er interesseret kan deltage. De lokale Netværksstyregrupper sender en
eller flere repræsentanter til mødet – og med Landsstyregruppen sætter vi sammen fokus på
opgaver og rammer for det kommende år. Ideer til fokuspunkter og landsdækkende aktiviteter
sendes til din lokale netværksstyregruppeleder.
Forslag til dagsorden den 18. maj sendes til
formand Anette Berg Laursen: anette@virksommekvinder.dk

Brev til Beskæftigelsesudvalget
Fællesudvalget
(Landbrug og Fødevarer, De Samvirkende Købmænd og Virksomme kvinder) har udskudt
forårets møde, men har sendt et brev til Beskæftigelsesudvalget om Dagpengereformen af
1.10.2018 vedr. de Selvstændige.
Reformen skal gennemgås i år og vi har påpeget, at de gældende beregningsregler rammer
mange selvstændige hårdt, hvilket betyder lavere dagpenge- og efterlønssatser, ikke mindst
her i tiden med corona.
Ligeledes betyder den fjernede mindstesats ikke alene nu, men også inden corona, at der i
nogle tilfælde enten ikke kan opnås dagpenge/efterløn, eller meget lave satser, da reglen om
at beregne ud fra de 2 bedste af de seneste 5 år heller ikke længere gælder.
Vibeke Broman, Fællesudvalget

Kvinderådet har bemærkninger til barselsudligningsloven
Kvinderådets bemærkninger til høring vedr. lov om ændring af
barselsudlignings- loven Kvinderådet har i den kommende tid møder med
ordførere, erhvervsorganisationer mv. Beskæftigelsesministeriet foreslår,
at øremærkningen jf. direktivet skal ske inden for den eksisterende
danske barselmodel – med den konsekvens, at mors øremærkede orlov
forlænges fra 18 uger til min. 27 uger ved en minimumsimplementering,
og med den konsekvens, at vi […]
Læs det hele her: https://virksommekvinder.dk/seneste-nyt-indlaeg/
Juliane Marie Neiiendam, Kvinderådet
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#Køblokalt - kampagne 2021– og få gang i det lokale erhvervsliv
Til medlemmer af HIFdanmark og VIRKSOMME kvinder – begge en del af SMVdanmark.
Chefkonsulent i SMVdanmark Niklas Winther har fået udformet ni billeder, som medlemmerne
frit kan bruge på deres sociale medier, gerne med en kort tekst til hvert af billederne, inden
billedet uploades på Facebook. Alternativt kan I også blot gentage
teksten på billedet i jeres Facebookpost.
Billederne er tænkt som én selvstændig Facebookpost ad gangen,
opslagene kan ”planlægges”, så I har ni forskellige Facebookposts, der
kommer op på forskellige dage.
HUSK også at bruge hashtagget i jeres opslag: #køblokalt
Billederne kan bruges digitalt - eller til print og indsætning i dokumenter.
Alle ni billeder kan ses og hentes på KM-hjemmesiden:
VK WEB/ Guidelines/ Galleri/ Køb lokalt/ klik – link:
https://virksommekvinder.klub-modul.dk/cms/Gallery.aspx#K%C3%B8blokalt_kampagne_2021

SMVdanmark
Webinarer
Bla. om LinkedIn, find det og tilmelding på deres hjemmeside, link:
https://smvdanmark.dk/vi-tilbyder/kurser-m%C3%B8der-uddannelse
Konfiskering af 3. mands bil – Læs her:
https://smvdanmark.dk/vi-tilbyder/juridisk-r%c3%a5dgivning/generel-jura/konfiskering-af-3mands-bil-politiet-skal-tage-din-bil-hvis-andre-k%c3%b8rer-r%c3%a5ddent-i-den
SMV Rabatportalen
Flere muligheder for rabat. Se mere her:
https://smvdanmark.dk/vi-tilbyder/tilbud-rabatter

VIRKSOMME kvinder har oprettet vores egen YouTube kanal
Vi er blevet ’YouTubere’ – foreløbig i det små.
I efteråret 2020 tog formand Anette Laursen og Kommunikationskoordinator Rikke Pallvi
Andersen (der optog film og lyd) til SMVdanmark på Islands Brygge og interviewede
Jakob Brandt og Alexander L. Nepper.

Videoerne er blevet lagt op og kan ses på facebook eller direkte på YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCGQRY5YlbCdCODMVKomdGbw
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Online webinar i maj og juni – VIRKSOMME kvinder
Den 12. maj afholdt vort eget medlem Juliane Marie Neiiendam et interessant
foredrag om Kvinderådet, som foreningen VIRKSOMME kvinder er medlem af.
Se Juliane Marie Neiiendams præsentation her:
https://virksommekvinder.klub-modul.dk/partnere--udvalg
rul/ scroll ned til Kvinderådet.
Juliane Marie Neiiendam

•

Den 10. maj afholdes webinar med Astrid Thorsen om
Instagram i erhvervs øjemed, der vil også være tid til spørgsmål.
Vi vil efterfølgende blive udfordret med mini-øvelser, som er en slags
lektie, vi kan tage med fra undervisningen. Invitation udsendes snart.
Du kan allerede nu komme i gang med at lære om Instagram, se mere
på Astrid Thorsens instagramprofil: @astrid.thorsen
Astrid Thorsen

•

Den 7. juni afholdes webinar om opdateret GDPR.

Det er som regel foredragsholderen, der bestemmer både dag og tidspunkt. Passer tidspunktet
dig ikke, vil foredraget ofte være at finde på hjemmesiden, så du kan se det, når det passer dig.
Hver gang foreningen afholder et webinar, vil vi med foredragsholderens accept lægge
oplægget på den lukkede VIRKSOMME kvinder side.
Det er også meget vigtigt, at I inviterer eventuelle nye medlemmer med. I invitationen vil der
altid stå til hvilken mailadresse I skal sende - det eventuelt nye medlems mailadresse til – så
vær med til at få flere nye medlemmer.
Se alle events her: https://virksommekvinder.klub-modul.dk/cms/EventOverviewList.aspx

Du kan stadig nå det ……
Golf-dag fredag den 28. maj i Haderslev
Det ser ud til, at det kan lykkes 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
med 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 evt. vil deltage
senest den 30 april 2021 og mail til: birgitte.viereck@gmail.com
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VIRKSOMME kvinder hjælper VIRKSOMME kvinder
Hvis du ikke kan finde svar - eller mangler emnet - i menuen: VK VIDEN, kan du bruge vores
VK MEDLEMSFORUM, hvor du kan stille spørgsmål i forbindelse med at drive virksomhed og
få svar fra de andre medlemmer. Husk at slå notifikationer til, så du ser, når der er svaret.
Det er et lukket FORUM, så du skal Logge ind først. Menu: Netværk/ VK MEDLEMSFORUM:
https://virksommekvinder.klub-modul.dk/cms/Forum.aspx

Velkommen til nyt aktivt medlem
Dangira Soblyte Koch, Haderslev Golfrestaurant, Syddanmark
April hilsener
Birgitte Viereck
VK-Nyhedsbrev-redaktør
birgitte.viereck@gmail.com
Vil du være næste måneds VIRKSOMME kvinde profil? Så lad mig høre fra dig.
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