Damen fylder 50 i dag

11. november 2013

I dag er det nøjagtig 50 år siden, VIRKSOMME kvinder blev stiftet af 35 kvinder på
Hotel Nyborg Strand.
VIRKSOMME kvinder er en erhvervsorganisation for kvinder, der gennem 50 år har
varetaget de selvstændiges interesser indenfor netværk, lovgivning og uddannelse
ude i de 12 lokalafdelinger, på landsplan så vel som ud over landets grænser.
Landsformand for VIRKSOMME kvinder, Ann H. Frederiksen udtaler:
”Det er SÅ stort og med stolthed, at jeg i dag, kan sige tillykke til os VIRKSOMME
kvinder, som er det bedste erhvervskvindenetværk i Danmark. At være landsformand
for VIRKSOMME kvinder, har været en af de bedste oplevelser og rejser i mit liv. Det
er en kendt sag, at man lærer meget om sig selv i mødet med andre. Det føler jeg
også jeg har gjort i VIRKSOMME kvinder. Mødet med hinanden gør en forskel og giver
indflydelse”.
VIRKSOMME kvinder:
-

Har alle årene været medlem af Håndværksrådet,
Har spændende landskurser og været på studieture til Strasbourg, London,
Berlin og til foråret bliver det Hamborg.
har populære Christiansborgmøder, hvor vi stiller spørgsmål og fortæller
folketingsmedlemmer, hvad der foregår ude i vores virksomheder.
Har en virksomhedsrepræsentant, i Erhvervs- og vækstministeriets
virksomhedsforum, der arbejder på, at gøre det enklere at drive virksomhed.

VIRKSOMME kvinder er i samarbejde med Håndværksrådets internationale afdeling i
gang med et projekt, hvor vi hjælper et kvindeerhvervsnetværk. Det er det første af
sin slags i hele Nicaragua.
Om 14 dage er Ann Frederiksen igen i år inviteret til en 2-dags europæisk kongres sidste år på Cypern, denne gang i Vilnius, hvor der skal drøftes de små og
mellemstore virksomheders fremtid på EU plan.
”Jeg er stolt over at repræsentere VIRKSOMME kvinder, og jeg kan med glæde
konstatere hvor stort fokus der er på vigtigheden af små og mellemstore
virksomheder i Europa.” udtaler landsformand Ann H. Frederiksen.
I lørdags blev 50 årsdagen markeret med reception og efterfølgende aftenfest på
hotel Koldingfjord.
Ved festen sagde Ann Frederiksen blandt andet:
”VIRKSOMME kvinders mål er jo at blive ved med at have et godt, målrettet og
ambitiøst netværk for alle medlemmer. Om 25 år har vi kan vi fejre 75 års jubilæum.
Til den tid vil jeg være 72 år og jeg skønner, at jeg stadigvæk er medlem.

VIRKSOMME kvinder er nemlig for hele livet. Til den tid, ser jeg for mig, at jeg
stadigvæk arbejder, men på nedsat tid, til jeg bliver omkring 80 år”.

