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Nr. 03          Uge 07                             12. Februar 2020 

 

SE – spørg hvad du kan gøre for dit netværk 
 
Til alle Senior Erhverv medlemmer 
 
1. Aldersfordeling 2019 

2. Åbent hus uge 17 

3. Bestyrelser efter generalforsamling 

4. Mere om valg til SE-DK Fællesbestyrelsen - kandidater 

5. SE-DK kurser/aktiviteter februar - april 
 

 

1. Aldersfordeling 2019 

Gennemsnitsalder for SE medlemmer i det samlede landsdækkende netværk har været støt 

stigende fra 2014: fra 58,9 år til 61,0 år i 2019. Samtidigt er alderssegmentet 50-54 år 

faldet fra en andel på 18,2% i 2014 til 10,0% i 2019 af det samlede antal SE medlemmer. 

Ovennævnte tal og andre interessante udviklinger fremgår af aldersfordelingstabellen for 

2019 og som ligger i SE-DK Filbibliotek i mappen ”Resultater”. 
 

2. Åbent hus uge 17 

Oplys landskoordinator om dato for jeres Åbent hus arrangementsafholdelse og husk at 

vise Åbent hus-informationen på forsiden af jeres internetside! Herefter vil lands-

koordinator sørge for omtale gennem Jobindex. 
 

3. Bestyrelsen efter generalforsamling - konstituering 

Efter at de årlige generalforsamlinger og bestyrelsesvalg er gennemført, er det tid til at 

foretage bestyrelseskonstitueringer. Info om bestyrelsens (nye) sammensætning sendes til 

landskoordinator – landskoordinator oplyser herefter STAR om de nye bestyrelsesforhold. 
 

4. Valg til SE-DK Fællesbestyrelsen - kandidater 

Antal kandidater per SE region hhv. SE-DK udvalg ser ved udløb af fristen d. 10/2 kl. 16.00 

ud som følgende – antal personer: 

- Region Nord 7 



Side 2 af 2 
 

- Region Syd 1 

- Region Øst 4 

- IT udvalg 1 

- Kursusudvalg 2 

- PR udvalg 2 

Kandidatlisten, deres CV´er, profil mm. kan findes på SE-DK Filbibliotek i mappen ” Valg 

Faellesbestyrelsen”. Adgang til Filbiblioteket har du som SE medlem via dit medlemslogin. 

Og filer ligger i pdf-format – alle filer kan downloades. 

Har du spørgsmål til ovenstående, valget, deltagelse i ERFA1 mødet eller andet, er det 

aftalt med STAR, at du kan rette henvendelse til landskoordinator. 
 

5. SE-DK kurser/aktiviteter februar - april 

Kursus- og aktivitetskalender og tilmeldingsoversigt for første halvår haves på lokal-

netværkets kontor. 

SE-DK kurser/aktiviteter understøtter dig i at være aktivt medlem = en særdeles god måde 

at komme tilbage til arbejdsmarked på. 

I uge 8 er der planlagt 2-dages Virksomheds-service kursus i Svendborg – tilmeldings-

skema er udsendt til lokalkontoret. 

Marts byder på kurser i Pressekontakt (uge 10 og er en forløber til åbent hus 

arrangementer i uge 17 – tilmeldingsskema er udsendt), Intro kurser (uge 12). Og så er 

årets vigtigste kursus planlagt at finde sted i uge 13: det er 2-dages Medlemsservice 

kursus i Svendborg, hvor bl.a. hvervning, modtagelse og aktivering af nye medlemmer står 

på programmet. Derudover afholdes ERFA1 møder i uge 11. 

April måned byder på workshops i SE´s internetsider (joomla kurser) i uge 14, VS Struktur 

1-dags kurser i uge 16. 

Introduktionsmøder for nye formænd finder sted i uge 18 (dvs. i forlængelse af i februar-

marts afholdte generalforsamlinger). 

Tilmeldingsmaterialer til kurserne er sendt / sendes til det lokale netværkskontor. 

- Alt tilmelding til kurser og aktiviteter foregår via jeres lokale kursusansvarlige / kontor 

(og altid på fast tilmeldingsskema, som sendes til landskoordinator fra kontoret). 

Læs mere om kursusindhold i SE´s kursusbeskrivelse, som haves på det lokale kontor og 

tag gerne en snak om kurserne med den lokale kursusansvarlige. 

 

Venlig hilsen  

Bert van Malkenhorst, 

se-koordinator@mail.dk  

Tlf. 3023 2929 

 


