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11. december 2019 

Senior Erhverv 
Skive-Viborg-Morsø 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Senior Erhverv 11. december 2019 
 
Til stede: Glenn Press-Hansen, Ulf Hermansen, Niels O. Koefoed og Jens Kofoed. 
Øvrige bestyrelse var forhindret i at deltage på dagen. 
 
1. Godkendelse af dagsorden. 
Intet at bemærke. 

 
2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 21. oktober. 
Intet at bemærke. 

 
3. Indledning ved formand, V/ formand Glenn Press-Hansen. 
Siden sidst 
3.1. Gennemførte og planlagte aktiviteter.  
Formanden fortalte, at vi har haft en fin medlemsfremgang de seneste måneder og 
nu kommet på 58 medlemmer.  
Vi har reaktiveret virksomhedsgruppen, gennemført tørtræning og er begyndt at 
kontakte virksomheder og aflægge besøg.  
SE har taget kontakt til A-kasserne i Viborg og indtil videre lavet samarbejdsaftale 
med Dansk Metal A-kasse. SE har deltaget i projektmøde i Randers for at få 
orientering om årsbudget og midler.  
Formanden oplyste, at der nu er tegnet kontrakt med en IT-virksomhed og skal i 
2019 have udrullet nyt IT værktøjssystem. Projektet udrulles for et lokalt netværk ad 
gangen og man starter i Esbjerg.  
Formanden oplyste, at der er taget beslutning om i STAR, at der i 2020 skal etableres 
en landbestyrelse, hvor hver region vil få to repræsentanter i den midlertidige 
bestyrelse, som skal udarbejde grundlaget for den fremtidige bestyrelse i 2020.  
 
4. Status økonomi ved udgangen af 2019, V/ Kasserer. 
Kassereren oplyste, at status vedr. regnskab for 2019 ser tilfredsstillende ud. Status 
regnskab blev fremlagt jf. bilag. 
Vi drøftede IT udfasningsplan og blev i den forbindelse enige om at anskaffe et 
McAfee sikkerhedsprogram til SE  
Kassereren informerede om, at ansøgning om årsbudget 2020 fra STAR er afsendt i 
begyndelsen af december. SE har, som i 2019, anmodet om at få stillet 250.000 kr. til 
rådighed i 2020. 
 
5. Siden sidst. 
Mulighederne for at afholde medlemsmøde på Cold Hand Winery er fortsat i tuben. 
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Vi har endnu ikke modtaget oversigt over kursusaktiviteter 2020, men de vil blive 
lagt ud på hjemmesiden, når de modtages. 
 
6. Eventuelt. 
I dag er tre – fire medlemmer taget på introduktionskursus i Aarhus.  
Planlagte bestyrelsesmøder 2020: Mandag 27. januar kl. 10, tirsdag 17. marts kl. 18, 
mandag 20. april kl. 10, tirsdag 19. maj kl. 18, mandag 22. juni kl. 10, tirsdag 18. 
august kl. 18, mandag 21. september kl. 10, tirsdag 20. oktober kl. 18, mandag 23. 
november kl. 10 og tirsdag den 15. december kl. 18. 
Ordinær generalforsamling 2020: Tirsdag 17. marts kl. 19. 
 
Datoer lægger i SE kalender. 

 
Med venlig hilsen 
Sekretæren 


