
 
27. november 2018 

Senior Erhverv 
Skive-Viborg-Morsø 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 26. november 
 
Senior Erhverv Skive-Viborg-Morsø har afholdt bestyrelsesmøde mandag den 26. 
november på Vævervej 13, 8800 Viborg. 
 
Tilstede på bestyrelsesmødet var Susanne Grinvalds, Glenn Press Hansen, Peter 
Larsen, Lars Vestergaard, Ulf Hermansen, Anne-Marie Moss, Niels Koefoed og Jens 
Kofoed. 
 
Bilag: Status vedr. opfølgning på valgte procedurer for Senior Erhverv. 
 
1. Dagsorden til bestyrelsesmødet blev godkendt.  

 
2. Referat fra seneste bestyrelsesmøde 29. oktober blev godkendt. 

 
3. Indledning ved formand, Glenn Press-Hansen. 

 

• Formandens bemærkninger til gennemførte og kommende aktiviteter, 
herunder SE seminar, julefrokost og besøg.  
Formanden fortalte, at otte medlemmer er tilmeldt julefrokosten 28. 
november kl. 12.  
Niels, Glenn og Jens deltog i november i projektseminar i Silkeborg, hvor 
Senior Erhverv Danmark gennemgik procedurer vedr. budgetlægning og 
regnskabsaflæggelse ved hjælp af tilskudsportalen.  
Formanden understregede i forlængelse heraf, at ansøgninger om 
kørselsgodtgørelse skal indeholde personnummer på det medlem, som 
har kørt i egen bil og skal have refunderet udgifterne. Kørselsbilag skal 
attesteres af enten formand, kasserer eller sekretær.  
Formanden fortalte, at STAR i fremtiden vil afholde kontrol af udvalgte 
lokalnetværks budgetkonti. I fremtiden afholdes en årlig ansøgningsrunde 
vedr. budget og ikke halvårlige.  
Formanden kom herefter kort ind på kravene til budgetansøgning i 
igennem tilskudsportalen. 

• Glenn og Jens har aflagt besøg i Struer i november og fik herigennem kopi 
af medlemsdatabase. 

• Jens informerede om SE seminar i Middelfart, herunder om 
Erhvervsministerens besøg under seminaret og den nye skrivelse, som 
ministeren vil udfærdige og fordele til kommuner og 
arbejdsløshedskasser, og Kåre Danielsens observationer omkring 
jobsøgning som direktør for Jobindex. Netværket bør deltage med mere 
end repræsentant næste år. 



• SE netværk blev 26. november indmeldt i Morsø Erhvervsråd. Formanden 
orienterede videre om andre tiltag og ændringer på Morsø kontoret.  

• Formanden tager til JobIgen og Jobcenter i Viborg samt Viborg 
Erhvervsråd 27. november. 

• Formanden opfordrede alle medlemmer til at deltage i SE Danmarks 
kursusaktiviteter. 

• Der er foretaget oprydning på SE netværkets internetside og siden er nu 
opdateret. Medlemsinformation opdateres løbende. Indgang hertil sker 
via medlemssiden. 

 
4. Status økonomi v/ Ulf D. Hermansen, herunder forberedende skridt i f.m. 

årsafslutningen. 
 
Ulf gav kort status omkring driftsregnskabet. Der er fortsat luft i budgettet til 
de resterende aktiviteter in 2018. Ulf gav endvidere en kort orientering om 
Nordea Banks krav og honorarer for at udarbejde fuldmagter mv., når der 
skiftes formand eller kasserer. På den baggrund overvejer SE netværket at 
skifte bank for at opnå en mere tilfredsstillende ordning omkring SE 
netværkets bankkonti og honorarer mv. 
 
Der skal inden for den kommende uge udarbejdes ansøgning om budget 
2019 på tilskudsportalen. Den oplyste termin for indsendelse af de lokale 
netværks årsbudgetter er fastsat til 7. december. 
 

5. Siden sidst 

• Status indmeldelser og medlemmer. P.t. er 41 medlemmer. I denne uge 
har vi modtaget tre nye henvendelser om evt. medlemskab. 

• Status virksomhedsbesøg. Niels og Birgit har indledt virksomhedsbesøg, 
herunder med Red Office og lokale virksomheder. Den umiddelbare 
erfaring er, at besøg hos kædebutikker ikke giver det store resultat, da de 
er centralt HR styrede, mens de mere lokalt etablerede virksomheder 
virker mere interesserede i forhold til netværket. Vi søger at adskille 
kædebaserede og lokale virksomheder i databasen.  

• Status jobtilbud og succes oplevelser. Ivan Holm har fået job som 
pedel/vicevært i Trepas. Mona og Finn har tidligere fået job inden for den 
seneste måned, desuden har Karen Mette Have Kristensen og Lea 
Houmøller ligeledes fået nyt arbejde. 

 
6. Se erindringsliste (bilag) vedr. status vedr. opfølgning på valgte procedurer 

for Senior Erhverv. 
 

SE netværkets aktivitetskalender 2019 udarbejdes i nær fremtid. Åbent Hus 
er foreløbigt fastlagt til 2. Påskedag i 2019.  
 

7. Eventuelt. 
Dette møde er Lars Vestergaards sidste bestyrelsesmøde, hvorfor bestyrelsen 
gerne vil takke Lars for et stort engagement, flid og varetagelse af de 



forskellige funktioner på kontoret gennem en årrække. Formanden udtrykte 
håb om, at Lars fortsat vil hjælpe til med kontorvagter og IT spørgsmål. 
 
Formanden informerede om SE Netværkets møde med den daglige leder af 
Trepas vedr. rengøring i kontorfaciliteterne mv. 
 
Ulf spurgte til den løbende oprydning i mailboksen. Det blev oplyst, at 
relevante fakturamails alle videresendes til Ulf og Børge. 
 
Niels fremlagde forslag om at bruge en dag eller en uge m.h.p. at  få taget 
bedre fotos til CV kataloget, at opdatere profilbeskrivelser, at fastlægge 
besøgsaktiviteter, at gennemføre hockey i Trepas hallen, Qiqong helse og 
walk and talk mv. De forskellige aktiviteter bør indlægges i 
aktivitetskalenderen for 2019. De nævnte tiltag fandt generel tilslutning. 
 

8. Kommende planlagte bestyrelsesmøder: Mandag 10. december, mandag 28. 
januar, mandag 18. marts, tirsdag 30. april, tirsdag 28. maj og tirsdag 18. juni. 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Jens Kofoed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag til referat fra bestyrelsesmøde af 26. november 2018 
 

Erindringsliste 
 

1.  Status vedr. opfølgning på valgte procedurer for Senior Erhverv: 

• Kontorvagt, herunder vagtplan, adgang til kontoret samt åbningstider.  
Forslag: Mandag 09–12, Onsdag: 09-12. Er iværksat. 
Formanden gennemfører en indmeldelsessamtale med nye  
medlemmer, for at afdække kompetencer, engagement og  
forventningsafstemning. Er iværksat. 

• Ny kontorindretning. Et kontorområde og et opholdsområde. Generel 
oprydning i mapper/tavler, kontorudstyr m.v. Er gennemført. 

• Kommunikation: Facebook og hjemmesiden aktiveres og gøres relevante.  
Formanden ønsker en mindre restriktiv tilgang til at publicere opslag/indlæg 
på siden. I gang. 

• Virksomhedsbesøg iværksættes. Register for besøg vedligeholdes. 
Virksomhedsdatabase installeret og kan benyttes til planlægning og 
registrering af besøg.  

• Kontakt til JobCenter, JobIgen ,Viborg Erhvervsråd samt nu også Morsø 
Erhvervsråd etableres på fast basis og vedligeholdes. Optagelse i Mors 
Erhvervsråd er afsluttet. 

• Nyhedsbrev sendes til vore interessenter med opdateret medlemsliste. 

• Medlemsstøtte: 
1. Det undersøges om mulighederne for etablering af coaching 

samtaler. 
2. Hjælp til CV/jobansøgninger formaliseres. 
3. Erfaringsudvekling medlemmerne imellem. 
4. Etablering af en mentorordning. 
5. Walk & talk ture i og omkring Viborg. 
6. Aktivitetsoversigt kalenderfastlægges og offentliggøres på 

Facebook/hjemmesiden. 
7. Åbent Hus arrangement. 
8. Sommerfest & Julefrokost. 
9. Opfølgning på medlemsskabet efter 3-6 måneder. 

 
2. SE netværkets aktivitetskalender 2019 udarbejdes i nær fremtid. Åbent Hus er 
foreløbigt fastlagt til 2. Påskedag i 2019.  
 
 


