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Sammenhold gør stærk
I Nyhedsbrev nr. 4 kunne I læse Marion Pedersens historie om hendes tid med VIRKSOMME
kvinder, denne gang er det Vibeke Bromans spændende historie om hendes tid i foreningen – og
Vibeke har fejret sit 50 års jubilæum på Årsmødet i København … det kalder jeg at være trofast.
Vibeke har hele tiden haft troen på, at står vi sammen – gør det os stærke.
Det er nu vi skal stå sammen!

Kort resume fra Årsmøderne rundt i landet
Alle events, der omtales kan ses på Klubmodul, når datoer er fastsat - for jeres planlægning.
Alle medlemmer af netværksstyregrupperne kan også ses på Klubmodul.
Østjylland
Årsmødet blev afholdt på Restaurant Hammel Høver Kro med deltagelse af 9 medlemmer.
Beretningen af Netværksleder Anette Berg Laursen, som også er Landsleder, omhandlede både
hvad der sker i den lokale Netværksgruppe samt hvad der sker på Landsplan – og hun takkede
for den store lokale opbakning.
Trods corona er de fleste events gennemført: Besøg hos Them ost og Kagedeko, Blomster aften,
Julefrokost/møde.
Medlemshvervning har Karin Nielsen og Elsebeth Dige taget sig af og gjort et stort arbejde.
Fremtiden vedrørende de fire forslag fra det Udvidede Landsstyregruppemøde blev debatteret og
der var enighed om at arbejde med forslaget om at være en del af SMVdanmark og samtidig have
et samarbejde med ErhvervsKvinder.
Nogle events er allerede planlagte, andre på ide-stadiet: Kalhave Antik, Glenholm Vingård,
foredrag v/Jesper Vollmer, Galleri NB, Julemøde. Det blev aftalt, at alle tager mindst en gæst
med hver gang.
Netværkskasserer Pia Andersen og Intern revisor er Karin Nielsen, blev begge genvalgt.
Syddanmark
Årsmødet blev afholdt på Hotel Scandic i Kolding, hvor netværksleder Susanne Knudsen bød os
alle velkommen. Inkl. styregruppen deltog 12 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer er seniorer.
Beretningen omhandlede det forgangne år med omtale af events samt at alle stadig er påvirket af
COVID19.
Sydvestjyllands netværksgruppe er lukket og medlemmer har meldt sig til Syddanmark.
Fremtiden for foreningen blev debatteret i forhold til Landsledelsens oplæg om fire mulige
scenarier for fremtiden.
Flere events det kommende år er planlagt: Sommerafslutning –
Dansani, Haderslev – Julemøde - LAB Car Service – Årsmøde.
Forslag til kursus på landsplan kan være E-conomic.
Den eneste udskiftning i Netværksgruppen var
Netværkskasserer Birthe Marie Jensen, der ikke
ønskede genvalg. Henny Nicolaisen blev valgt.
Anita Riis Hansen takkede ja til genvalg som
revisor.
Tove Andersen blev hædret med en lille opmærksomhed i
anledningen af hendes 25 års medlemskab.
Stort TILLYKKE til Tove.
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København og Omegn
Årsmødet blev afholdt på Restaurant Kareten i København med
deltagelse af i alt 13 medlemmer.
Beretningen af Netværksleder Bente Svendsen omhandlede blandt
andet en kort orientering om at både Netværksgrupperne
Sydvestjylland samt Herning og Omegn er lukket ned og de
resterende medlemmer er flyttet til henholdsvis Syddanmark og
Østjylland.
I henhold til det Udvidede Landsstyregruppemøde i marts om fremtiden, hvor ikke mange
medlemmer var dukket op, blev medlemmerne opfordret til at deltage til Landsgeneralforsamlingen den 13. september i Odense.
Susan Baerens orienterede om de tre af de fire forslag til videre førelse af foreningen.
De tre scenarier blev drøftet – og det er vigtigt at foreningens navn bliver bevaret.
Forslag til det kommende års event blev drøftet ud fra et idekatalog, og medlemmerne satte
deres X-er, og det skal der nu arbejdes videre med. Dukker der et interessant foredrag op, så vil
det altid være en mulighed for at arrangere noget.
En opgave for Landsstyregruppen kunne være, at næste Landskonference eller andet afholdes i
København eller i hvert fald på Sjælland, mente flere.
Den eneste udskiftning i Netværksgruppen var Netværkskasserer Susan Meincke, der ikke
ønskede genvalg - Birgit Hansen blev valgt.
Revisor - Intern: Lotte Warner og ekstern: Jette Meldgaard - begge blev genvalgt.
Der var en del jubilarer:
25 år Karin Larsen og Katharina Nielson
30 år Telse Risløv – 35 år Argis Pedersen
40 år Grethe Hansgaard - og til sidst …
50 år Vibeke Broman, der modtog blomst og gave, samt en stor tak for
altid at holde øje med lovgivningen for de selvstændige og at få
uretfærdigheder bragt videre.
Stort TILLYKKE til dem alle.

Sjælland
Årsmødet blev afholdt med deltagelse af 12 medlemmer.
Beretningen af Netværksleder Dorthe Hansen omhandlede det forgangne år med omtale af
events, med besøg i Zengarden, foredrag om hvordan vi kan sikre os ved sygdom og død i
henhold til pension, testamente, fremtidsfuld-magter mm. 40 års jubilæet på Bandholm Hotel,
der gik konkurs, blev ikke til noget, om pengene er tabt vides endnu ikke.
DH orienterede om landsdækkende events, som hun havde deltaget i – Landsgeneralforsamling,
Sprogø, konference i Odense.
Der arbejdes på/er planlagt flere events det kommende år: Hospice i Dianalund/Hospice i
Trekroner, planlagt portvinssmagning + tapas i Tølløse, Røsnæs og Smakkerupgård,
MB Fashion i Ringsted, Te- og kaffespecialisten i Karlslunde m.fl.
Alle i Netværksstyregruppen fortsætter.
Genvalgt blev: Netværkskasserer Lone Pedersen, Revisorer Lis Jensen og Hanne Larsen.
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Dansk Standard
Kontrol af bærende konstruktioner
Den nye vejledning om kontrol af bærende konstruktioner, der skal mindske fejl i byggeriet er nu
frit tilgængelig – Læs mere her:
https://www.ds.dk/da/nyhedsarkiv/2022/5/ny-vejledning-om-kontrol-af-baerende-konstruktioner-skal-mindske-fejl-ibyggeriet?utm_campaign=Byggeri&utm_content=NB_maj22_byggeri&utm_medium=Email&utm_source=Nyhedsbrev&link_id=HUTPIlxyMdVnoSx

SMVdanmark
Som redaktør af dette Nyhedsbrev har jeg undret mig over, hvordan regeringen kan blive ved
med at dele penge ud til højre og venstre, det kan da ikke blive ved?
Den 5. maj læste jeg Jakob Brandts leder:
Stop gaveregn og skaf os arbejdskraft og gode erhvervsvilkår.
Læs hele lederen her:
https://smvdanmark.dk/presse/jakob-brandts-leder-5-maj2022?utm_source=email&utm_medium=nyhedsbrev&utm_campaign=smv_nyhedsbrev&utm_term=&utm_content=nb_m
edlem_2862

Rabatportalen
Har du et fuldt medlemskab af VIRKSOMME kvinder, så er du også medlem af SMVdanmark.
Du skal huske at oprette dig som VIRKSOMME kvinder medlem i SMVdanmark for at kunne
komme ind i systemet eksempelvis til Rabatportalen, webinarer mm.
Du har adgang til mange fordele, blandt andet kan du få gode forsikringer hos TRYG til priser
med rabat. Læs mere her:
https://smvdanmark.dk/vi-tilbyder/tilbud-rabatter/forsikringtryg?utm_source=email&utm_medium=nyhedsbrev&utm_campaign=rabat-nyhedsbrev&utm_term=&utm_content=SMVrabat_17-05-2022%2007:05:45-_2875

Hvad sker der i foreningen
På klubmodul kan du se det hele enten i kalenderen eller på events-listen:
Se kalenderen for events for hver måned her:
https://virksommekvinder.klub-modul.dk/cms/Activity.aspx

Se Events-listen for hele landet her:
https://virksommekvinder.klub-modul.dk/cms/EventOverviewList.aspx

Her kan du også se, hvor der stadig er åbent for tilmelding og hvem der er tilmeldt via Klubmodul

VELKOMMEN til endnu et nyt medlem
Aktiv i Netværket Østjylland
Anette Jensen. Firma Steen L. Jensen - Udlejning af erhvervsejendomme.
Maj hilsener fra
Birgitte Viereck
VK-Nyhedsbrev-redaktør
birgitte.viereck@gmail.com
”Månedens VIRKSOMME kvinde profil” er denne gang den anden i rækken
af tre tidligere formænd – i dag kaldet ledere - der fortæller …
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Jeg er blevet bedt om at fortælle lidt om min VK-historie
Hvad har jeg bidraget med?
Hvilke fremskridt er sket i perioden 1998 – 2006, hvor jeg var landsformand?
Hvad har foreningen betydet for mig personligt?
Dette var oplægget på konferencen i marts 2022 i København.
Der har været udfordringer – glæder og sorger – og en konstatering af, at der var
områder, jeg som ung aldrig havde forestillet mig, at jeg skulle beskæftige mig
med, bl.a. lovtekster samt at holde taler ved store internationale konferencer.
Vi blev selvstændige i 1969 med El-installationsvirksomhed, og i 1972 så jeg et
tilbud i Amagerbladet om et regnskabskursus arrangeret af Dansk Håndværks
Kvinder. Jeg meldte mig ind og tilmeldte mig, da jeg tænkte, at en opdatering
kunne være godt.
Jeg var uddannet i SAS som trafikassistent og med handelsskoleeksamen, så
regnskab var ikke fremmed for mig. Den indmeldelse har jeg aldrig fortrudt.
Jeg tror, at det var i 1980, at jeg første gang besteg en talerstol på Nyborg Strand foran 200 medlemmer.
Det var en generalforsamling i forbindelse med valg til næstformand af nu afdøde, tidligere landsformand
Lotte Andersen. Jeg blev kastet ud i det på opfordring fra daværende landsformand Ellen Claus Hansen, der
bad mig sige lidt til fordel for Lotte, hvilket ikke var svært.
Helt tilbage i 1988 blev det, vi kalder Fællesudvalget oprettet (Landbrug, Handel/Købmænd, og os). Jeg var
blevet redaktør af foreningens medlemsblad (1988-1997), og i redaktionsudvalget fik vi spørgsmål vedr.
lovgivning og fandt selv emner af erhvervsmæssig og social karakter, og jeg blev grebet af al den
uretfærdighed, der var i forhold til de selvstændige. Jeg blev medlem af Fællesudvalget, og vi henvendte os
til folketingsmedlemmer, ministre med flere og hen ad vejen har vi i dette udvalg bidraget til mange
forbedringer. Den frivillige sygedagpengeforsikring, der er gældende for de personligt ejede virksomheder er
et eksempel på en lov, der engang var fradragsberettiget, men på et tidspunkt blev denne mulighed fjernet i
forbindelse med en skattereform i slut 1980’erne, og først i 2014 lykkedes det for os at få genindført denne
fradragsmulighed. Også de urimelige dagpengeregler ved arbejdsløshed og efterløn for selvstændige har vi
fået forbedret, og ægtefæller er blevet mere uafhængige af hinanden i denne lovgivning.
Fællesudvalget, der holder to møder om året, er et eksempel på et samarbejde, når det er bedst.
I de senere år har SMVdanmark også deltaget i dette udvalg. I 1990’erne blev der også udgivet diverse
hæfter med titler som ”Medarbejdende Ægtefælle – kvinde i den mindre virksomhed” af Håndværksrådet og
i samarbejde med os.
Den 1.1.1998 trådte partnerskabsloven i kraft. Dermed kunne mand og kone danne et interessentskab på
lige fod med andre erhvervsdrivende. Det var en lov, der havde været mange år undervejs, og som jeg også
havde arbejdet med, mens jeg var redaktør af bladet.
I 2001 blev der indført ligestilling mellem mænd og kvinder i arbejdsmarkedspensioner, men ikke i frivillige
pensionsordninger. Her var vi oppe på mærkerne og fik en aftale i stand med Pension For Selvstændige om,
at de også ville indføre ligestilling blandt mænd og kvinder blandt deres medlemmer. Et eksempel på, hvad
det har betydet, at vi har været opmærksomme på lovgivningen.
Vi har hørt meget om barselslovgivning på forskellige planer de senere år, og at vi har fået forbedringer for
de selvstændige og for de medarbejdende. Det er lidt pudsigt at tænke på, at allerede i 2007 var vi og
Fællesudvalget med til et møde hos daværende familieminister Carina Christensen om barselsordningen for
selvstændige, og nu er vi i 2022. Så ting tager tid; det passer godt her.
I 1992 blev vi medlem af FEM (Females European Medium and small enterprises), som var en organisation
med deltagere fra flere forskellige europæiske lande, der havde til formål at forbedre forholdene for de
medarbejdende ægtefæller i Europa via erfaringsudveksling. Det var vi indtil 2009, hvor vi syntes, at det
blev for dyrt.
I de mellemliggende år deltog vi (formænd og næstformænd) i adskillige konferencer og møder med
erfaringsudveksling på programmet.
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Somme tider finansieret af EU, somme tider med tog/fly/hoteludgift betalt af foreningen. Det var utroligt
spændende at deltage i og at kunne bidrage til, at andre lande lærte noget af os, og at vi lærte noget af de
andre. Alt sammen handlede det om erhvervsforhold og sociale forhold. Jeg har, fra jeg var ung,
interesseret mig for sprog, og det var en udfordring at holde et indlæg på engelsk og tysk ved sådanne
konferencer flere steder i Europa. En af konferencerne blev afholdt i Kbh., hvor det daværende
Håndværksråd stod for det praktiske i samarbejde med os. De fik også en opgave af EU, og finansieret af
EU, som indebar erfarings udveksling med virksomheder i England med fokus på med-arbejdende
ægtefæller. Det var i 1993, hvor 2 fra Håndværksrådet, Marion Pedersen og jeg deltog fra det daværende
DHK. Her lærte vi bl.a., at man i England ikke havde problemer med at lade ægtefæller danne et
interessentskab, men som nævnt tidligere tog det adskillige år, inden vi fik ændret lovgivningen herhjemme.
I 2003 var vi også med til at presse på, for at Selvstændige og Medarbejdende kunne tegne
Sundhedsforsikringer med fradragsret, da lønmodtagere kunne få denne forsikring skattefrit i virksomheden.
De bliver nu beskattet heraf, og fradragsretten for de selvstændige er fjernet, men det er stadig populært at
have denne forsikring.
Jeg har også været medlem af både Håndværker- og Industriforeningernes samarbejdsudvalg under
Håndværksrådet (hvor DHK/VIRKSOMME kvinder også har en plads) og medlem af bestyrelsen i
Håndværksrådet. Hertil kommer diverse udvalg under både Skatteministeriet og Erhvervsministeriet og har
dér kunnet bidrage med synspunkter fra de små og mellemstore virksomheder. Det har også været
tilfredsstillende at kunne yde en indsats disse steder.
Jeg opdagede også, at jeg kunne finde ud af at stå i spidsen for store arrangementer, såsom nogle af vore
jubilæer og landskonferencer. Blandt andet konferencen på Bornholm i år 2000 i samarbejde med Rønne
Håndværker- og Industriforening. Vi havde i anledning af årtusindeskiftet inviteret ægtefæller med til et par
forrygende dage. 80 deltagere og emner som virksomhedernes sociale ansvar var på programmet med
foredragsholdere fra Handelshøjskolen og Socialforskningsinstituttet, tidligere direktør Ane Buch fra
Håndværksrådet og i den mere muntre ende: Tidligere direktør fra Zoo, Bent Jørgensen, der causerede over
emnet: Gorilla eller hyæne. Hertil sightseeing på Bornholm.
Både i min formandsperiode og mens jeg var redaktør af foreningens blad begyndte jeg at skrive
debatindlæg og kronikker til aviser og organisationsblade om forholdende for selvstændige og ikke mindst
de medarbejdende ægtefæller. Især Erhvervsbladet, der desværre ikke længere eksisterer, tog alt, hvad jeg
sendte ind. Fra 1987 til 1995 var jeg formand for Københavnsafdelingen, og her deltog jeg også på
afdelingens vegne i arrangementer i Håndværkerforeningen i Kbh. Mine artikler blev bemærket også der og i
HVF, der ud over enkeltmedlemmerne også bestod af alle håndværks laugene. Der var opmærksomhed om
vore problemer, som jo i mange tilfælde også var deres. Mange mestre havde deres ægtefæller med i
virksomheden og flere blev medlemmer hos os. Håndværkerforeningens bestyrelse bestod af mænd –
oldermænd/formænd – fra laugene. Der var ikke mange kvinder, der blev uddannet inden for håndværk.
Der havde nogle år tidligere været en formand fra vor forening som medlem af bestyrelsen (tidligere nævnte
Ellen Claus Hansen). Med de henvendelser jeg fik, tilkendegav jeg, at jeg gerne ville i bestyrelsen i HVF, når
der blev en plads ledig. Det blev også nogle spændende år (1996-2011) med mange udfordringer, og da jeg
valgte at stoppe, var det naturligt, at der denne gang blev peget på en kvinde, der var blevet oldermand for
Sadelmager- og Tapetsererlauget. Det er dog ikke nok at blive spurgt, man skal også vælges på
generalforsamlingen i Håndværkerforeningen.
Mange flere lovændringer, rapporter og begivenheder og ikke mindst et givende samarbejde med mange
medlemmer på forskellige planer i foreningen kunne nævnes, og naturligvis har jeg brugt meget tid herpå.
Jeg plejede at sige, at det var mine feriedage, men jag har fået så meget igen.
Faglig viden, store oplevelser, gode kolleger og gode venner. Det er uvurderligt.
Da jeg fratrådte som landsformand for VIRKSOMME kvinder i 2006, blev jeg udnævnt til æresmedlem af vor
forening for min mangeårige indsats, samt fik af daværende Håndværksråd tildelt deres hæderstegn i guld,
hvor der på medfølgende diplom står: ”Hæderstegnet tildeles i erkendelse af den fortjenstfulde indsats, De
har udøvet til gavn for håndværket.” Jeg er meget beæret over begge dele.

TAK til Vibeke Broman for hendes fortælling.
Glæd dig til at læse Ann H. Frederiksens fortælling i næste Nyhedsbrev.
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