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18. maj 2020 
Senior Erhverv 
Skive-Viborg-Morsø 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Senior Erhverv 18. maj 2020 
 
Til stede: Glenn Press-Hansen, Ulf Hermansen, Peter Larsen og Niels Koefoed samt 
Poul Troelsgaard og Jens Kofoed. 
 
1. Godkendelse af dagsorden. 
Intet at bemærke. 

 
2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 22. februar 2020. 
Intet at bemærke. 

 
3. Indledning ved formand, V/ formand Glenn Press-Hansen. 
Corona situationen har desværre medført, at netværkets aktiviteter har været 
neddroslet i en periode. Fra mandag den 18. maj er kontoret i Viborg genåbnet. 
Kontoret i Nykøbing Mors åbner 2. juni. 
 
Netværket har deltaget i et særdeles fint virksomhedsbesøg hos Cold Hand Winery 
ved Hammershøj. Netværket deltog med seks medlemmer, som alle havde en 
fantastisk fin aften.  
 
Vi har fået produceret nye adresseskilte til både Nykøbing Mors og til Viborg, som 
sættes ved indgangen på hhv. Vævervej i Viborg og Holgersgade i Nykøbing. 
 
Netværket har deltaget i Erfa 1 møde i Struer i marts. Referat herfra er lagt ud på 
hjemmesiden. Der blev bl.a. valgt af to personer til regionaldeltagelse i den nye 
landsbestyrelse. 
 
4. Status økonomi, V/ kasserer. 
Kassereren gennemgik status regnskab 2020. 
Kassereren har opdateret medlemsregisteret. Der er nu behov for at skrive ud til de 
medlemmer, som ikke har valgt at betale i 2020. 
 
5. Siden sidst 

• De to første af tre kursuslektioner omkring CV-, jobsamtale og ansøgningskursus 
er gennemført i første del af det samlede kursus. Sidste kursusdel planlægges 
gennemført før sommerferien torsdag den 11. juni. 

• Status vedrørende medlemmer. Vi har fået tre nye medlemmer under Corona 
perioden. Vi har gennemgået medlemskartoteket og vil skrive ud til medlemmer, 
som ikke har betalt i 2020. 

• Status virksomhedsbesøg. Der er gennemført månedlige besøg i de tre første 
måneder i 2020. Det påregnes, at virksomhedsbesøg genoptages i juni. 
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• Vi afventer, at Landkoordinatoren informerer om netværkets landsdækkende 
aktiviteter. Vi vil informere om kommende kurser, herunder Åbent-Hus 
arrangement lokalt, når vi kender det landsdækkende program.  

• Generalforsamling planlægges indkaldt tirsdag den 9. juni. 

• Tredje og sidste CV-, jobsamtale og ansøgningskursus planlægges afholdt torsdsg 
den 11. juni. 

 
6. Eventuelt 

Planlagte bestyrelsesmøder 2020: 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: TBD. 

 
Ordinær generalforsamling 2020: Tirsdag 9. juni kl. 18. 
 
Datoer er indlagt i SE kalender. 

 
Med venlig hilsen 
Sekretæren 
 


