
 
 

 
REFERAT 

ERFA2 møde 12. juni 2019 
ERFA NORD, SE-Kronjylland, Dannevirkevej 20, Randers 

 

Mødedeltagere: 

SE-Silkeborg: John Staugaard Ganzhorn 

SE-Skive – Viborg –Morsø: Jens Kofoed og Niels Kofoed 

SE-Aarhus: Henrik Pedersen og Linda Marie Støttrup 

SE-Kronjylland: Peter Middelboe, Eske Thøgersen og Nete Schou 

Kursusudvalg: Trine Kirkegaard og Leif Fris Petersen 

UTUN udvalg: Per Villumsen 

Landskoordinator Bert van Malkenhorst 

Ingen deltagelse ved dette møde fra SE-Midtjylland, SE-Nordvestjylland og SE-Nordjylland 

 

Dagsorden: 
 
09.30 Velkomst, præsentation inkl. kaffe med brød 

• Identifikation af erfaringsudvekslingsemner hhv. -ønsker til fælles drøftelse fra lokal-
netværkene 

 
10.15 Lokalnetværkene med seneste nyt & fælles drøftelse & erfaringsudveksling 

• Fælles drøftelse og erfaringsudveksling iht. de identificerede emner / ønsker 
• Kort lokalnetværkenes seneste nyt (eks. sommerferien, succeser, aktivitetsplaner ol, 

herudover info som tages med i printudgave til udlevering = ny bestyrelse, antal 
medlemmer, antal i arbejde, virksomhedsbesøg, interessante gennemførte aktiviteter) 

 
12. 00 Frokost  
  
12.45 Fælles debat - drøftelse & erfaringsudveksling - emner 

• Evt. fortsættelse fra før frokosten 
• Samarbejdsaftaler med Jobcentre 
• Kursusdeltagelse, som faktor for aktivt medlemskab – hvordan anvender 

lokalnetværket kursus værktøjet? 
• Ballisager e-bog om seniorer på arbejdsmarked 
• Grænseaftaler 

 
14.00 Nyt fra STAR og landskoordinator (materiale udleveres) 
 
14.15 Pause 
 
14.30 Korte orienteringer fra SE udvalg (materiale udleveres) 

• UTUN 
• Kursusudvalg 
• PR udvalg 
• IT udvalg 
• Adhoc udvalg - Administrative opgaver/processer 

 
15.15 Opsamling og afslutning  
 
15.30 Slut 



 
 
 
 

 

Referat: 

Velkomst, præsentation  
 
Trine bød velkommen til SE-Kronjylland og Bert til ERFA-mødet 
 
Bert omdelte notat fra STAR dateret 22. maj 2019 ”Fradrag i dagpenge og efterløn for frivilligt, ulønnet 
arbejde”. Bert understregede, at SE understøtter medlemmers jobsøgning gennem jobsøgningsaktiviteter. I 
notatet præciseres blandt andet, at ved frivillige aktiviteter forstås aktiviteter, som ikke medfører indtægt, og 
som ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde og at en frivillig aktivitet ikke medfører fradrag i 
dagpengene eller efterlønnen. Notatet ligger i filbiblioteket og erstatter tidl. notat fra STAR. 
 
Lokalnetværkene med seneste nyt & fælles drøftelse & erfaringsudveksling 
 
Fra SE-Aarhus oplyses, at der er en god, løbende tilgang af nye medlemmer og at netværket har 4 x åben 
hus årligt. Integrationen af de nye medlemmer sker også gennem netværkets temamøder med 
udefrakommende oplægsholdere til eksempel ”gå mig glad”, der samlede 25 medlemmer. Der lægges stor 
vægt på, at ”de gamle” åbner sig mod nye medlemmer. 
Netværket har 144 medlemmer (med tendens til lavere aldersgennemsnit) og har fået 25 i job. 
Virksomhedsgruppen er velfungerende og arbejder ud fra en opdeling af virksomhederne i over/under 50 
ansatte. Der er en god struktur med besøg om formiddagen og fælles opsamling om eftermiddagen samme 
dag. Der har tidligere været mulighed for at medlemmer hjemmefra kunne tilgå en fil med jobåbninger og 
kontaktpersoner, men efter en konkret henvendelse fra en medarbejder ved en virksomhed, hvis data var 
oplyst er der - for at undgå problemer i forhold til korrekt håndtering af persondata - lukket for denne mulighed. 
Medlemmer skal derfor nu fysisk være til stede i netværket for at tilgå filen (LK: Filbiblioteket kunne være en 
løsning til filadgang). 
Netværket har et godt samspil med jobcenter Skanderborg (bl.a. seniorvikar projektet) – det er noget tungere 
med Jobcenter Aarhus og lidt geografisk udfordrende i forhold til Jobcenter Ebeltoft. LK ønsker at få tilsendt 
de skriftlige samarbejdsaftaler – dette jf. emnet på ERFA1. 
Endelig bemærkes, at hjemmesiden er noget tung at arbejde med som platform og at det har været vanskeligt 
at få medlemmer til at indgå i bestyrelsesarbejdet. 
Der er Fest For Fyrede i Aarhus 10. september. 
 
Fra SE-Kronjylland oplyses, at der også i deres netværk har været vanskeligt at få medlemmer ind i 
bestyrelsesarbejdet, - især omkring posten som kasserer har der været udfordringer.  
I et samspil med Jobcenter Randers er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse med udsendelse til 
knap 500 dagpengeberettigede 50+´ere. Netværket er præsenteret for delresultater, men har endnu ikke 
modtaget den endelige rapport. Der har fra Jobcenterets side været nævnt en mulighed for sammen at 
besøge virksomheder, men dette er endnu ikke realiseret. Netværket indgår også i samspil med Erhverv 
Randers (morgenmøder på virksomheder m.v.) og Frivilligværket (deltagelse på fælles torvedag mv.). 
I netværket lægges stor vægt på en gensidig forventningsafstemning, når nye medlemmer introduceres til 
netværket og netværkets aktiviteter. 
Endelig nævnes kort grænsedragning omkring Hobro mellem netværket og SE-Nordjylland. 
 
Fra SE-Skive-Viborg-Morsø oplyses, at der er konstitueret en ny bestyrelse med 5 medlemmer mod tidligere 
7 medlemmer. Netværket har 40 medlemmer og har med 15 nye en lidt træg tilgang af nye medlemmer. Antal 
medlemmer i arbejde er 7. Netværket er aktivt opsøgende i forhold til medlemmer, der ikke deltager i 
aktiviteterne og benytter sig af facebook og hjemmesiden. 
Bearbejdning af virksomheder foregår både gennem personlige besøg og med elektroniske henvendelser. Til 
dato er gennemført 25 personlige besøg og 209 elektroniske henvendelser/”besøg”. I arbejdet benyttes 
Bisnode og der er udarbejdet en opdeling således: Viborg 1-15 ansatte, Viborg 15-50 ansatte, Viborg over 50 
ansatte, Skive alle virksomheder og Morsø alle virksomheder.  
Der lægges stor vægt på at øge kendskabsgraden. Dette sker ved bannerreklame på viborg.dk og ved at 
være aktiv ved Erhvervsrådets aktiviteter. Endvidere udleverer Jobcenteret en brochure om netværket til 
50+ére. 
Endelig knyttes til den nye bestemmelse om formandens valgperiode bemærkningen, at der naturligvis skal 
skabes rum til nye gennem udskiftning, men der bør også være mulighed for at sikre den nødvendige 
kontinuitet både indadtil og udadtil. 



 
 
 
 
 
 
Fra SE-Silkeborg oplyses, at netværket har 87 medlemmer og at 19 nye er kommet til i 2019. Der er 
gennemført 40 virksomhedsbesøg. 
 
Med henblik på en styrkelse af den daglige drift og fremmødet inviterede netværket målrettet alle nye 
medlemmer til møde. Det gav et fremmøde på 14 nye, der gerne på forskellig vis ville være aktive i netværket. 
Silkeborg deltog i jobmessen i Ikast, hvor ca 500 deltagere blev mødt med bod, bolcher og brochurer. 
Efterfølgende har John 2 gange holdt et kort oplæg i jobcenterregi om SE og aktiviteter i SE. 
Netværket er medlem af Erhverv Silkeborg og deltager i møderne med egne (store) navneskilte. 
Der planlægges et nyhedsbrev, der 4 gange årligt sammen med mini-cv´er skal udsendes til alle 
virksomheder, der har tilkendegivet, at de ønsker at komme på udsendelseslisten. 
 
Bert oplyser, at SE-Nordvestjylland deltog ved ERFA2-mødet i Syd og knytter korte bemærkninger til SE-
Midtjylland, og SE-Nordjylland. 
 
Opsamlende i forhold til erfaringsudvekslingen mellem netværkene bemærker Bert: 
 

- at spørgsmål vedrørende hjemmesiden behandles i SE´s IT-udvalg  
- at der i forbindelse med de nye vejledende standardvedtægter må opsamles erfaringer fra praksis i 

lokalnetværkene. Flere netværk har efterlyst en ”kattelem” i forhold til 2-års perioden for formænd for 
at sikre kontinuitet indadtil ved opgaveløsning/ledelse og udadtil i forhold til jobcentre, erhvervsråd 
m.v. 

- at en henvendelse til Datatilsynet med spørgsmål om håndteringen af persondata efter drøftelsen i 
SE-Aarhus er en mulighed, men vil give en meget lang sagsbehandlingstid. Bert oplyser, at Esbjerg-
SE beder om tilladelse med underskrift fra virksomheders kontaktpersoner før de registrerer disse. 

- at nogle har opfattelsen,  at vi bevæger os bort fra deltidsjob – det kunne de tilstedeværende netværk 
ikke bekræfte 

- at Rotary og tilsvarende kan være gode kontakter - og måske give mulighed for at give oplæg ved 
deres medlemsmøder. 

- at facebook giver mulighed for at lave opslag, booste opslag, annoncere og ramme en afgrænset 
målgruppe i en region. Der er indsamlet en række erfaringer i SE-netværk blandt andet SE-
Svendborg. Fra SE-Viborg-Skive-Morsø oplyses, at man væsentligt øger interessen med små gode 
historier hver uge – det lange seje træk er af stor betydning. 

- at udsendelse af nyhedsbreve i MailChimp som en del af ”markedsføringen” kan give lidt udfordring i 
forhold til at få et professionelt look. Eske bemærker, at mange frivillige organisationer/netværk bruger 
MailChimp som platform. (LK - fra region Øst ERFA2: Mailchimp overholder muligvis ikke den 
europæiske dataforordning, men henholder sig til amerikansk lovgivning!) 

- at SE-Sønderjylland i programmet POWTOON har lavet en lille animationsfilm med en præsentation 
af netværkets muligheder ”hvorfor så ansætte en 50+ medarbejder?” med flere lignende korte indslag 
– link hertil kan findes på netværkets hjemmeside og deres facebook side. 

 
  
Fælles debat - drøftelse & erfaringsudveksling - emner 
 
Samarbejdsaftaler med Jobcentre: 
Der indsamles aftaler med jobcentrene fra alle SE-netværk med henblik på at udarbejde et samlet overblik til 
drøftelse på ERFA3. 
 
Kursusdeltagelse, som faktor for aktivt medlemskab – hvordan anvender lokalnetværket kursus værktøjet?: 
Gennem nogen tid har kursusdeltagelsen været faldende – det har betydet flere aflysninger og at nogle hold 
gennemføres med relativt få deltagere. I drøftelsen af punktet fremhæves, at opgaven med at få medlemmer 
på kursus er en ”håndholdt opgave” med personlig henvendelse til nye medlemmer eller medlemmer af 
aktivitetsgrupperne. Det er også vigtigt, at der ved medlemsmøder refereres fra medlemmers 
kursusdeltagelse og at der arrangeres samkørsel. Endvidere kan det samlede katalog lægges på 
hjemmesiden og invitationer udsendes løbende, omtales i nyhedsbreve, referater fra møder mv. 
 
Ballisager e-bog om seniorer på arbejdsmarked: 
Konsulenthuset Ballisager har udgivet E-bogen ”Seniorer på arbejdsmarkedet – myter, fakta og gode råd”. 



 
Bogens materiale er tilvejebragt gennem et STAR-finansieret projekt med 2 kurser og opfølgende research 
blandt andet samtaler med Bert og deltagelse i kurserne af medlemmer fra LG-Fyn og SE-Svendborg. 
Læseren præsenteres for 3 myter, 5 faktablokke/forklaringsmodeller og 19 gode råd. E-bogen kan meget 
anbefales til drøftelser i SE og til drøftelser ved møder mellem medlemmer i de lokale netværk. 
Nogle oversigter er tidligere publiceret i ”Rekrutteringsanalysen 2018”. 
E-bogen ligger i filbiblioteket – kan også hentes på ballisager.com. 
 
Grænseaftaler: Efter ERFA2- møderne foretager Bert en opsamling og fremlægger denne til drøftelse på 
ERFA3 møderne. Det er vigtigt at understrege, at vi kommer ud som Senior Erhverv – og godt kan lave aftaler 
om grænsedragning/opgavefordeling mellem 2 netværk, hvor det skønnes naturligt eller ønskeligt ud fra 
aktuelle ressourcer i netværkene. Til eksempel deltog John fra Silkeborg som nævnt tidligere i referatet i en 
jobmesse i Ikast (normalt hørende ind under SE Midtjylland). 
 
Nyt fra STAR og landskoordinator (materiale udleveres og ligger i filbiblioteket) 
 
Bert knytter korte kommentarer til udvalgte slides, herunder at 

- netværkene skal huske at oplyse revisor om aktivitetskravet, der ikke er en del af kontoplanen, men 
fremgår af budget- og regnskabsskema 

- der er endelig evaluering af seniorvikarprojekter i løbet af 3. kvartal 2019 (STAR) 
- der arbejdes med udskrivning af mere sigende, uddybende noter fra Tilskudsportalen (indtil dette er 

muligt må netværkene benytte teksten på bankudskriften eksempelvis ved udbetaling af raterne) 
- indberetning for 2. kvartal har fristen 8. juli 
- SE seminar 2019 gennemføres 4.-5. november 
- Kontorvagtsdagen gennemføres 17. september 
- en medarbejder ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA  har spurgt 1860 ledige, 

hvem de kan trække på for at komme tilbage i arbejde og givet forskellige svarmuligheder. En oversigt 
med svarene gav blandt andet anledning til en drøftelse af synlighed /kendskab og markedsandel for 
SE. Oversigten er medtaget i Berts slides til punktet. 

 
Korte orienteringer fra SE udvalg (materiale udleveres og ligger i filbiblioteket) 
 
UTUN 
Per orienterer om udvalgets opgaver og efterlyser medlemmer til de forskellige udvalg. 
Branding/kommunikationsstrategi er på stand by. 
 
Kursusudvalg 
Trine orienterer om udvalgets opgaver og resultater – husk at tilmeldinger skal foretages på de udsendte xls-
ark. 
 
PR udvalg 
Der er udviklet en markedsføringsstrategi til styring af SE-DK og vejledning af lokale indsatser. Der er en 
prioritering, hvor der satses på medlemshvervning blandt andet gennem (test af) facebookannoncering. Åbent 
hus i uge 17 gav på landsplan 378 besøg og 145 indmeldte. Næste Åbent hus er i uge 39. Der er lavet nyt 
design til roll-ups. 
SE har en stand på HR-Messen 2.-3. oktober i Øksnehallen. 
 
IT udvalg 
Der efterlyses især et medlem, der er skarp til arbejdet med databaser 
 
Adhoc udvalg - Administrative opgaver/processer 
Udvalget er tæt på færdiggørelse af fase1 og er i dialog med 4 virksomheder for at finde fremtidig partner. Der 
er en forventning om, at opgaven er på plads primo december og vil give en slankning af de administrative 
opgaver samt sikre samspil og helhed mellem opgaver/opgaveløsninger, så lokale småsystemer bliver 
overflødige, hvis lokale netværk beslutter det. Der kan blive tale om en ny organisering formentlig med et antal 
superbrugere. 
 
Opsamling og afslutning  
 
Der blev takket for et godt møde og god forplejning. 
 
Referent Leif Fris Petersen 


