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Verden er af lave – Verden er i uorden…..
April er ved at gå på hæld … solen har mange dage skinnet fra
en skyfri himmel.
For mange mennesker hænger der dog mørke skyer over dem,
jeg tænker på krigen i Ukraine, der påvirker os alle mere eller
mindre.
De sidste dages udvikling af krigen gør mig nervøs – hvad vil der ske?
Alligevel skal vi have hverdagene til at gå så gnidningsløst som muligt og løse de opgaver, der
nu måtte være.
I sidste Nyhedsbrev opfordrede jeg til at promovere vores forening, hvilket jeg håber I stadig
vil gøre – og der er hele tiden opgaver, der skal løses, og der er mange i foreningen, der
arbejder for det.
Denne og de næste to gange vil ”Månedens profil” være en beretning fra de tre tidligere
formænd Marion Pedersen, Vibeke Broman og Ann H. Frederiksen.
Her kan I læse om, hvad VIRKSOMME kvinder har arbejdet med gennem mange år.

Fællesudvalget
VIRKSOMME kvinder stod for mødet i Fællesudvalget den 4. april (Landbruget, De
Samvirkende Købmænd, SMVdanmark og VIRKSOMME kvinder). Ann Frederiksen, Fyn og
Juliane Marie Neiiendam og undertegnede, begge fra København - er med i udvalget fra vores
forening. Ann Frederiksen deltog ikke denne gang.
Dagpengeloven Jeg vil her fremhæve, at vi i efteråret 2021 indsendte vore holdninger og
synspunkter til ændringer i dagpengeloven, hvor en reform er på vej.
Evalueringen er dog ikke kommet endnu, så vi afventer.
Medarbejdende ægtefæller og lønaftaler.
Her er det vigtigt, at hvis man vælger denne løsning frem for overført
indkomst, skal der ske udbetaling hver måned. Der har været tilfælde,
hvor en person kun har fået udbetalt løn en gang om året, og dette er
blevet underkendt i forhold til dagpengeudbetaling. Så vær opmærksom
på dine valg. En lønaftale til en medarbejdende ægtefælle skal være på
arbejdsmarkedsvilkår.
Fradrag for selvstændiges sygedagpengeforsikringsbidrag.
Når man driver virksomheden som personligt ejet, kan man tegne en sygedagpengeforsikring.
Den er fradragsberettiget på årsopgørelsen som et ligningsmæssigt fradrag. Vi ønsker, at det
skal være muligt at bogføre udgiften i regnskabet på samme måde, som man gør i
virksomheder i selskabsform. Det er meget enklere.
Da vi har fået ny skatteminister (Jeppe Bruus), prøver vi igen at gøre opmærksom herpå.
Udlændingeloven, overenskomstforhold m.m.
Vi blev orienteret om, at der er stramninger på vej i form af højere bøder og evt. fratagelse af
retten til at drive virksomhed, hvis man ikke overholder udlændingeloven,
overenskomstforhold m.m. Der er endnu ikke vedtaget noget endeligt.
Sociale pensioner
Det forventes ligeledes, at der fra nytår ikke længere vil ske modregning i sociale pensioner,
hvis man har arbejdsindkomst.
Vibeke Broman - VIKRSOMME kvinder – Repræsentant i Fællesudvalget
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Kvinderådet
VIRSKOMME kvinder er medlem af Kvinderådet i Danmark, der er en paraplyorganisation med
48 medlemsforeninger.
Søndag den 27. marts var der generalforsamling i Kvinderådet, hvor vores egen Juliane Marie
Neiiendam blev genvalgt til styrelsen. Samme dag blev der valgt en ny forkvinde for
Kvinderådet Yildiz Akdogan, som vi tidligere har haft et tæt samarbejde med i VIRKSOMME
kvinder i forbindelse med vore besøg på Christiansborg.
Der er dermed sket en styrkelse af selvstændig området i Kvinderådets arbejde.
Foruden Yildiz Akdogan, der blev valgt til forkvinde, blev formand for Dansk Magisterforening
Camilla Gregersen valgt til 1. næstforkvinde. Næstformand i Dansk Sygeplejeråd Dorthe Boe
Danbjørg blev valgt til 2. næstforkvinde i Kvinderådet.
VIRSKOMME kvinder var også med til skiftedagen den 31. marts, hvor vi overrakte en
indgraveret flaske til den afgående forkvinde Nanna Højlund med et stort tak for samarbejdet
de sidste mange år.
Disse fire brave kvinder repræsenterede VIRKSOMME kvinder
på generalforsamlingen den 27. marts:
Fra venstre:
Charlotte Rundsten, Dorthe Hansen,
Mozhgan Gerayeli og Juliane Marie Neiiendam

Den nye KVR-styrelse
Nyvalgt forkvinde
Yildiz Akdogan
(nr. 4 fra højre)

Tak til Juliane Marie Neiiendam
for oplysninger om Kvinderådet.

Lidt fra revisorerne
Bliv klar til en bæredygtig fremtid
Beierholm har deres bud på, hvordan de kan hjælpe dig med et gøre fremtiden
bæredygtig for dig. Spørgsmålet er hvordan og hvilke effekter det har på netop
din forretning. Hvis du vil vide mere, så kan du læse mere her:
https://www.beierholm.dk/viden-og-indsigt/publikationer/bliv-klar-til-en-baeredygtigfremtid?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=5+trin+til+en+gr%C3%B8nne
re+omstilling+%7C+Skattefrie+omdannelser%2C+undg%C3%A5+faldgruber+%7C+Nye+events+samt
+l%C3%B8nkursus&utm_campaign=RSR+%7C+5+trin+til+en+gr%C3%B8nnere+omstilling+%7C+Skat
tefrie+omdannelser%2C+undg%C3%A5+faldgruber+%7C+Nye+events+samt+l%C3%B8nkursus

SMVdanmark
Priserne på energi og materialer stiger og stiger
Det er derfor også blevet en af vore største udfordringer
skriver Jacob Brandt fra SMVdanmark i lederen fra den 21. april.
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Hvis du vil læse hele lederen, så klik dig ind her:
https://smvdanmark.dk/presse/jakob-brandts-leder-21-april2022?utm_source=email&utm_medium=nyhedsbrev&utm_campaign=smv_nyhedsbrev&utm_term=&utm
_content=nb_medlem_2780

Hvad sker der i foreningen
Du og andre kvinder kan stadig nå det - Sidste frist for tilmelding er den 9. maj 2022
KUN på dette Tilmeldings-formular – Klik og udfyld:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGwIlzHQpNqBMzD21T1oSBunA10zkLIDyCqrPemzSlUQcdg/viewform

”Inspirationsdag for EKSTRAORDINÆRE kvinder” -Torsdag d. 19. maj kl. 14.00-20.00
Stedet bliver det smukke Sophiendal Gods i
Veng ved Skanderborg.
Inspirationsdagen er et samarbejde mellem IDA
Selvstændige, ErhvervsKvinder Østjylland og VIRKSOMME
kvinder. Når vi er tre foreninger, der går sammen om en
event, er der større mulighed for interessante
foredragsholdere, flere deltagere samt flere at sparre med.
Landsstyregruppen glæder sig til denne inspirerende dag.
Læs hele invitationen her og glem ikke at melde dig til:
2022-05-19_Vk-EK-IDA_Konference_Sophien.pdf

VIRKSOMME kvinder tager vest på - og golfudstyret på ryggen.
Lørdag den 28. maj 2022 foregår det i Holmsland Klit Golfklub.

I har allerede modtaget en invitation, er den blevet væk, så kan I se invitationen her:
https://virksommekvinder.klub-modul.dk/cms/Clubvirksommekvinder/ClubImages/2000_Landsplan/2022-0528_VK_Golfmatch_HolmslandKlit.pdf

Tirsdag den 13. september – Landsgeneralforsamling, et sted i Odense.
På klubmodul kan du se det hele enten i kalenderen eller på event-listen:
Se kalenderen for events her…. https://virksommekvinder.klub-modul.dk/cms/Activity.aspx
Se Event-listen her…. https://virksommekvinder.klub-modul.dk/cms/EventOverviewList.aspx
På Event-listen kan du også se, hvor der stadig er åben for tilmelding og hvem der deltager.

VELKOMMEN til nyt medlem
Aktiv i Netværket Østjylland
Anne Mette Bergelius – Firma AMPULLAB – Kropspleje, Randersvej 35, 8200 Aarhus.
Læs mere på Anne Mettes hjemmeside her: https://ampullab.dk/om-ambulab/

Solskinshilsen fra
Birgitte Viereck
VK-Nyhedsbrev-redaktør - birgitte.viereck@gmail.com
”Månedens VIRKSOMME kvinde profil” er denne
og de næste to gange ændret til
”VIRKSOMME kvinder har gjort en forskel siden 1963”
Tre tidligere formænd – i dag kaldet ledere – fortæller …
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Jeg er blevet bedt om at fortælle lidt om min VK-historie
I medlemskartoteket står der, at jeg meldte mig ind i 1984,
jeg husker det som 1983, men det er underordnet.
Jeg havde inden da været lønmodtager i 20 år (heraf var jeg tillidsmand i 10) med
masser af kollegaer. Jeg startede i 1982 i min mands virksomhed, som er et
autoværksted.
Marion Pedersen
Jeg savnede hurtig den sparring, jeg tidligere havde med kollegaer, da jeg som den eneste sad på
administrations delen. Vi købte samtidig EDB (som man sagde den gang), til firmaet, og det havde jeg ikke
prøvet før.
Jeg så en annonce i vores fagblad fra DHK (Dansk Håndværks Kvinder), og den var svaret på mine
drømme.
I starten deltog jeg i forskellige arrangementer og kurser og fik lynhurtigt gode veninder i DHK, kollegaer
som jeg også kunne ringe og spørge til råds- og sparre med, især da jeg købte min mands kompagnon
ud af firmaet.
Som medarbejdende ægtefælle er man ofte bufferen mellem mester, svende og lærlinge. Den situation
kendte de mere erfarne i foreningen alt til, og her kunne man også ”læsse af”, uden at nogen troede man
var ved at blive skilt.
Der gik nogle år, og så havde vi i København et talekursus som bevirkede, at nogle medlemmer sagde til
Vibeke Broman og Lotte Andersen, at der nok var potentiale i mig til posten som næstformand.
Det blev jeg så valgt til i 1989 og var det til 1992 hvor Lotte Andersen gik af som formand.
Jeg overtog formandsposten, og der sad jeg så til 1998 hvor Vibeke Broman tog over.
Der skete meget de år, og vi var som forening meget involveret i både dansk og internationalt arbejde på
vores område.
I 1992 blev vi medlem i FEM, en nyoprettet organisation for europæiske kvinder i små/ mellemstore
virksomheder og var bl.a. med til EU møder i Bruxelles.
Vi havde også samarbejde med det engelske Håndværksråd, de var her hos os, og vi var i England for at
se på hinandens lovgivning og muligheder som medarbejdende ægtefæller og for at lære af hinanden.
Det førte bl.a. til, at vi gik til politikerne for at få de samme regler, der gjaldt i England, hvor mand og
kone kunne danne et I/S sammen, der gik dog et par år, før det blev gennemført herhjemme.
Der skete rigtig mange landvindinger de år, og man kan ikke som enkelt individ/ formand alene tage
æren for de fremskridt, der skete. Det var et samarbejde mellem mange personer både i vores egen
forening med Håndværksrådet og flere andre organisationer, bl.a. landbrugets kvinder og med handlen,
som vi sad/ og stadig sidder i Fællesudvalg med.
Mimi Jacobsen blev erhvervsminister i 1994 og ville nedsætte et udvalg under erhvervsministeriet for at
gøre noget ved administrative byrder. Efter et par møder, hvor hun luftede ideen, sagde jeg: ”At nu
håbede jeg, hun ville udpege nogen, der rent faktisk sad med problemerne og ikke kun embedsfolk”.
Hendes sekretær ringede og sagde, at Mimi Jacobsen ville udpege mig til at være med, hvis jeg ville, og
der var jeg så med i næsten 20 år.
Senere nedsatte skatteminister Carsten Kock også et forenklingsudvalg, hvor jeg blev bedt om at være
med. Det var i øvrigt ham, der - da jeg foreslog, at man lagde alle de forskellige ting (vi skulle trække før
og efter skat) ind i skatteprocenten, at ”det havde absolut ingen gang på jord” - og det er så
kildeskatten, som vi kender den i dag. Når jeg ind imellem møder Carsten i diverse havne, han er nemlig
også sejler, så griner vi sammen over den bemærkning.
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I 2001 førte mit frivillige arbejde til, at jeg fik tildelt Håndværksrådets hæderstegn i guld - som den
første kvinde, og den medalje er jeg meget, meget glad for. Det er ikke en man får tildelt pr. automatik,
men en som ens kollegaer indstiller en til, og det var en stor overraskelse for mig.
Det førte faktisk også til, at jeg i 2002 fik Lloyds-prisen som uddeles af Foreningen af registrerede
revisorer.
Det har været hårdt arbejde, og vi har rendt diverse politikere på dørene, og med vores årlige
Christiansborg møder har vi fået gennemført meget.
Jeg kom også i Håndværksrådets bestyrelse og fond, og sad der i 10 år.
I forbindelse med dette kom jeg også i Erhvervsuddannelsesudvalget, hvor jeg også sad 10 år.
Mit samarbejde med diverse politikere indebar ind imellem, at jeg fredag aften eller lørdag formiddag fik
tilsendt 40 sider med forskellige problemstillinger, som jeg lige skulle svare på senest mandag, så de
vidste hvad det indebar i mindre virksomheder. Det arbejde påtog jeg mig gerne, fordi jeg gang på gang
kunne se, at de lyttede.
Samarbejdet førte også til at jeg af politikerne blev foreslået som folketingskandidat, da Venstre på
Amager skulle bruge en ny. Jeg blev valgt og også som den allerførste fra Venstre på Amager blev til
Folketinget i 2005, hvor jeg sad i alt i 6 år.
Så selv med en 7. klasse som højeste uddannelse samt diverse kurser hen ad vejen, kan man via
VIRKSOMME kvinder ende i Folketinget.

Da jeg var landsformand, var vi ca. 1200 medlemmer, nu er vi 125, men fortvivl ikke.
Min mand og jeg talte forleden om, at det er der flere helt naturlige grunde til:
Man kan sige som den gamle LO-formand Thomas Nielsen: Vi har sejret ad helvede til.
Da mange af os startede i familievirksomhederne, var der næsten ingen rettigheder, på det punkt har vi
virkelig fået rykket noget, så vi nærmer os de rettigheder alle lønmodtagere tager for givet.
Den anden grund er, at meget få unge kvinder i dag går ind i mandens/ familiens virksomhed.
De har deres egen karriere, og skal jeg være helt ærlig, så har det da også ind imellem i vores firma i
dårlige år været nervepirrende, at hele familien var afhængige af at få løn samme sted fra.
For det tredje er der mange flere kvindenetværk i de enkelte fag i dag end der var den gang, og det gør,
at mange føler sig mere hjemme der.
Jeg håber, vi holder skruen i vandet mindst 1 år mere, så vi kan nå at holde et brag af en fest, når
foreningen næste år fylder 60 år.

TAK til Marion Pedersen for hendes fortælling, der blev fortalt til Landskonferencen i marts 2022.
Glæd dig til at læse Vibeke Bromans fortælling i næste Nyhedsbrev.
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