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20. november 2019 

Senior Erhverv 
Skive-Viborg-Morsø 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Senior Erhverv 20. november 2019 
 
Til stede: Glenn Press-Hansen og Jens Kofoed. Øvrige bestyrelse var forhindret i at 
deltage på dagen. 
 
1. Godkendelse af dagsorden. 
Ulf Hermansen var desværre forhindret i at deltage grundet fast arbejde.  

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

 
3. Indledning ved formand, V/ formand Glenn Press-Hansen. 
Velkommen til mødet.  
Netværket kunne desværre ikke deltage i ERFA 3 møde i Region Nord i oktober 2019. 
Netværket prioriterer ellers at deltage i disse møder, hvor der modtages nyttig 
central information om Senior Erhverv Danmark og netværkets aktiviteter.  
 
Netværket har deltaget med to repræsentanter fra bestyrelsen i erfaringsseminar i 
Middelfart i begyndelsen af november. Der var tre væsentlige forhold fra seminaret, 
som formanden her vil fremhæve: 

• På seminaret blev der bl.a. orienteret om, at der i 2020 vil blive etableret en 
midlertidig fælles bestyrelse for Senior Erhverv Danmark. Den midlertidige 
bestyrelse vil blive dannet med to repræsentanter fra hver region. Disse 
repræsentanter skal herefter forberede dannelsen af en egentlig bestyrelse og 
forstå valget heraf i 2021. Konturerne af denne opgave, står endnu ikke aldeles 
lysende klart, men det virker umiddelbart som en interessant ide at etablere en 
fælles bestyrelse, som kan drive og udvikle Senior Erhvervs arbejde og opgaver i 
fremtiden. Bestyrelsen får i øvrigt også til opgave i fremtiden at ansætte og 
afskedige en landskoordinator.  

• Harald Børsting var til stede, som formand for Seniortænketanken, og orienteret 
om nogle af tænketankens konklusioner. Tænketankens meget interessante 
undersøgelsesrapport vil blive præsenteret 21. november 2019. 

• I 2019 har senior Erhverv Danmark og det tværgående adhoc udvalg arbejdet 
med at finde en leverandør til en ny fælles IT-løsning for hele Senior Erhverv 
Danmarks netværk. Der er bl.a. udfærdiget projektbeskrivelse, gennemført 
behovsanalyse og leverandøranalyse. Efter næsten et års arbejde er der i sidste 
uge indgået aftale med én leverandør om at levere en ny fælles IT-platform. 
Udrulningen vil ske efter test og afprøvning hos et lokalt netværk (Esbjerg) og 
herefter vil platformen blive udrullet til øvrige lokale netværk i 2020 – et efter et. 
Udrulningen vil ske i to faser, hvor der bl.a. i første fase vil blive lagt vægt på øget 
IT-sikkerhed (bedre anti-virus, adgangsstyring og sikre mails) og 
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persondatasikkerhed (GDPR). Der vil være en central vedligeholdelse og 
mulighed for evt. videreudvikling. Der vil blive afholdt flere orienteringer, når 
udrulningsplan mv. offentliggøres. I anden fase vil fil bibliotek mv. blive udrullet. 

 
Herudover var der information om seniorer på arbejdsmarked og orienteringer fra 
bl.a. STAR om budgetlægning 2020.  
 
Senior Erhverv er nu kommet op på 56 medlemmer. Der er tilgået ca. 25 nye 
medlemmer i år, hvilket vi alle er rigtig glade og tilfredse for. Denne medlemstilgang 
skaber grundlag for mere interessant aktivitet. 
 
Netværket har netop indgået en samarbejdsaftale med Dansk Metals A-kasse i 
Viborg. Formanden har endvidere kontaktet andre A-kasser for at lave tilsvarende 
aftaler i de kommende måneder. 
 
Mandag den 18. november har netværket afholdt speeddating på Vævervej. 10 
medlemmer havde på forhånd meddelt at ville deltage. Der var en vældig aktivitet 
og energi under en-til-en samtalerne, hvor emner som jobsøgning, seniorjob, frivilligt 
arbejde og fritid blev drøftet. Der blev knyttet enkelte kontakter mellem 
medlemmerne og udvekslet adresser. Det blev også aftalt at gennemføre walk and 
talk rundt om Søndersø 20. november kl. 10. 
 
Mandag den 18. november blev der ligeledes afholdt orientering om og for 
virksomhedsgruppen. Også her deltog 10 medlemmer. Det blev på den baggrund 
aftalt, at der gennemføres planlægning af virksomhedsbesøg 25. november på 
Vævervej. 9. november afholdes tørtræning i virksomhedsbesøg og 11. december i 
tidsrummet mellem kl. 10 og 12 gennemføres de aftalte virksomhedsbesøg. 

 
4. Status økonomi, v/formanden. 
Ingen nye bidrag. Dog skal det oplyses, at budget 2020 skal leveres 6. december 
2019, såfremt Folketinget forinden vedtager Finansloven. To medlemmer af 
bestyrelsen har 20. november deltaget i projektseminar i Randers om netop budget 
2020 og brug af Tilskudsportalen. 
 
5. Siden sidst, v/ sekretær Jens Kofoed. 

• Der afholdes julefrokost 11. december kl. 12 på Vævervej.  

• Status indmeldelser og medlemmer. Netværket har fået 3 nye medlemmer den 
seneste månede og vi er nu 56 medlemmer. 

• Status virksomhedsbesøg. 
Et nyt hold er ved at blive uddannet og etableret. Planen herfor fremgår af 
formandens indlæg. 

• Kommende kursusaktiviteter.  

• Der afholdes introduktionskursus 10. december i Fredericia og 11. december i 
Aarhus. Nye medlemmer opfordres til at tilmelde dig og deltage et af stederne. 
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6. Eventuelt. 
Fastlagte møder i 2. halvår: 11. december kl. 15. 
 
Med venlig hilsen 
Glenn Press-Hansen 


