
ERFA 1 Møde, Region Nord. 11, marts, 2020 

Afholdt hos Senior Erhverv Nordvestjylland, Struer 

 

09.30 Velkomst, præsentation inkl. kaffe med brød • 

Identifikation af erfaringsudvekslingsemner hhv. -ønsker til fælles 

drøftelse  

Emner til drøftelse: 

Nordjylland – Fast kærne af medlemmer møder op / driver netværket, 
satellitkontor, nye medlemmer indmeldes regelmæssigt 

Silkeborg – nye medlemmer 

Aarhus – åbent hus afholdelse 

Nordvestjylland – mangel på aktive medlemmer eller i det hele taget, 
virksomhedsgruppens aktivitet 

Skive-Viborg-Morsø – Nye medlemmer, CV / jobsamtale kursus / CV-
ansøgningsskrivning 

Kronjylland – it kurser lokalt, gennemført medlemsundersøgelse 

Landskoordinator: persondatasikker håndtering dokumenter på kontor, SE 
Design-manual, Får ikke job – men kæmp for jobbet, WIIIFM, 
medlemmets betaling er ikke kontingent men aktivitet og timer 

Bemærkninger om: walk and talk med hv spørgsmål med undervejs – 
plus skift samtalepartner undervejs, speeddating 60+, elevatortale, 
opgavebeskrivelser kan overtage styring og fremme af aktiviteter, timer 
vs. registreret, kontakt til virksomhedsfora (ikke normal SE besøg) 

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)  

General diskussion rundt om bordet omkring hvordan man 

aktiverer medlemmerne. 



I Nordjylland holder man åbent om lørdagen for også at holde fast i 
medlemmer som er kommet i arbejde, men som gerne vil forblive aktiv i 
SE. 

I Aarhus har man lavet en fast struktur for hele året inklusive ugentlige 
foredrag, og disse er godt besøgt, 30-40 pers. Denne langsigtet 
planlægning har hjulpet bestyrelsen, samt givet medlemmer en god 
oversigt over planlagte aktiviteter. 

I Aarhus praktiserer man Walk & Talk, hvilket har bevirket at man kender 
hinanden bedre i netværket. 

I Skive-Viborg-Morsø har man brugt speed-dating. 

Flere steder oplever man syndromet ”kaffeklub”, og det er ofte den ældre 
(60+) generation, og dette kan godt virke afskrækkende på nye 
potentielle yngre (50+). Et sted har man lavet et separat område til 
kaffeklubben, og et andet sted til de lidt mere aktivt jobsøgende. 

I Aarhus ser man også indad, så man ikke bare er opmærksom på sin 
opførsel når man besøger virksomheder, men også når man er på 
kontoret og der kommer besøgene ind ad døren. 

 

Bert spørger ”Får vi nye medlemmer? 

Nordjylland – ca. 1 om ugen 

Aarhus – Arbejder meget med åben hus arrangementer og er gået fra 2 til 
4 arrangementer, samt får jobcenteret til at sende mail ud til ny ledige. 
De får ca. 30 nye medlemmer hver gang, hvoraf ca. 80% er aktive. 

Erfaring med Satellitkontorer: 

Nordjylland prøvede med et kontor i Frederikshavn, men medlemmerne 
der kom i arbejde så det blev lukket igen. 

Skive-Viborg-Morsø har et kontor i Nykøbing Mors, med åben 2 tirsdage 
om måneden, og foreløbig er der 1 person. 

Aarhus har bevidst fravalgt satellitkontorer og tager i stedet ud til 
områdets jobcentre en gang imellem og køre workshops. 

Hvad gør man for at informere om åben hus arrangementer? 

I Aarhus – kun gennem jobcentre 



De fleste steder annoncerer man i aviser, og sætter plakater op hos 
jobcentre og forskellige steder. (Biblioteker, Fagforeninger, m.v.) 

Nogle steder er jobcenteret behjælpelig med at sende info ud til ledige. 

Silkeborg opfordrer til at man overvejer, hvor man får mest for 
annoncekronerne. Opfordre blandt andet til at man evt. annoncere på 
Facebook, hvor man har mulighed for at målrette sin annonce meget 
mere end gennem avisen, til en brøkdel af pengene. 

Hvordan modtages folk til åbent hus arrangement 

Aarhus laver 4 mands borde så man får en god snak. Der er aktive 
medlemmer som cirkulerer mellem bordene for at sikre at der kommer en 
SE snak i gang. Der er faste præsentation fra 10:30 – 11:00. 

Kronjylland holder præsentation for nye hver time. 

Silkeborg og Skive-Viborg-Morsø taler med folk individuelt. 

”Whats in it for Me?” – Hvordan aktiverer man medlemmer 

Flere steder er det Tordenskjolds soldater. 

 

I Aarhus og Nordjylland har man aktive virksomhedsgrupper, hvor man 
arbejder systematisk med bisnode og excel. 

Bert opfordrer til at man lokalt fokusere på virksomhedsbesøg, samt at 
man afholder lokale LinkedIn kurser, da mange job kun bliver opslået der. 

Bert informerer, at der i det forgangne år er mange som er kommet i 
arbejde. 

I Skive-Viborg-Morsø har man et medlem, som er tidligere 
personaledirektør, som har afholdt 3 x 2 timers seminar med ”CV”-
skrivning, ”Ansøgningen” og ”Jobsamtalen”. Det har været et godt forløb. 
Andre netværk kan henvende sig for at høre, om han vil være villig til at 
køre et lignede forløb hos dem. 

I Kronjylland og i Nordjylland har man medlemmer som laver IT kurser 
for medlemmer (PC-kørekort, LinkedIn, m.v.). 

I Kronjylland har man lavet en undersøgelse blandt medlemmer, for at 
kortlægge hvad deres kompetencer er, hvor interesseret de er i at komme 
i arbejde, hvorfor de har meldt sig ind i SE, og hvad deres forventninger 



er til SE netværket, alt sammen for at kunne blive et bedre netværk ved 
at fokusere mere på det der gør en forskel blandt medlemmerne. 
Svarprocent var 36%. Kronjylland sende information om undersøgelsen til 
landskoordinator, som lægger det ud på filbiblioteket, inklusive 
spørgsmålsliste hvis andre netværk vil lave lignede undersøgelse. 

Hvordan håndtere I dokumenter på kontoret - GDPR 

På alle kontorer er dokumenter med personlige oplysninger opbevaret i 
aflåst skab. 

Flere steder har man registrering af, hvem der har nøgle til kontoret, 
samt hvem der har adgang til hvad. 

Det generelle indtryk er at man alle steder har styr på datahåndtering i 
forhold til GDPR. 

Bert opfordres til at sende et spørgeskema ud til alle netværk for at 
afklare om alle har styr på GDPR. 

 
12. 00 Frokost     

12.45 Valg i hver region – 2 personer vælges til Fællesbestyrelsen  

Præsentation fra kandidater, herefter finder valghandling sted  

Der fremkom bekymring / kritik om at STAR er sprunget over hvor 
gærdet er lavest ifm. opstilling af en fællesbestyrelse. Bekymringen går 
på at det ikke er tydeligt hvad de valgte medlemmers kommissorium er i 
forhold til arbejdsopgaver, mødeaktivitet, økonomi med videre. Kort sagt 
hvad går ”jobbet” ud på. Samtidig er man bekymret for at der vil sidde 
forholdsvis mange ”professionelle” repræsentanter fra andre 
organisationer, og hvordan stiller det vores egne valgte medlemmer.  

Der er udsendt separat dokument inden ERFA1 mødet som beskriver 
valghandlingen. 

Der er 6 opstillede kandidater for region nord. De får hver 5 min. til at 
præsentere dem selv inden valget. Der er tidligere udsendt en 
præsentation af de opstillede kandidater. 

En kandidat er i arbejde 25 timer om ugen, og har været det igennem de 
sidste 10 måneder. Vedkommende opfylder dermed ikke kravet om at 
være A medlem, og kan derfor ikke vælges ind. Medlemmet trækker sig.  

Der er derfor 5 opstillede kandidater. 



De valgte kandidater for Region Nord er: 

Nenad Duric (4 stemmer) 

Ingelise Nordbjerg (3 stemmer) 

 

13.30/ 13.45 Fælles debat - drøftelse & erfaringsudveksling - 

emner • Evt. fortsættelse emner fra før frokosten • 

Ansøgningsproces for 2020 projektet • Andet?  

Tal fra Netværkene: 

Silkeborg: 
Medlemmer ialt 116; fordelt på a1:55 a2:31 b:30 
Antal i arbejde 2020: 8 
Virksomhedsbesøg: 25 
 
 
Aarhus: 
Antal medlemmer 162 
Antal i arbejde 20 
Virksomhedsbesøg 94 
 
Kronjylland: 
Antal medlemmer 69 
Antal i arbejde  ?? 
Virksomhedsbesøg 25 
 
Nordvestjylland: 
Antal medlemmer 50. Fordelt på a1:19, a2:14, b:17 
Antal i arbejde 2 
Virksomhedsbesøg 0 
 
Nordjylland: 
Antal medlemmer 110 
Antal i arbejde 2 
Virksomhedsbesøg 54 
 
Skive-Viborg-Morsø: 
Antal medlemmer 62 
Antal i arbejde 4 
Virksomhedsbesøg 25 
 
 



14.00 Nyt fra STAR og landskoordinator (materiale udleveret og 

ligger opdateret i SE-DK filbibliotek)  

Bert gennemgik diverse punkter fra STAR. Disse punkter findes i separat 
Powerpoint som blev udleveret, og som findes på Filbiblioteket. 

Bert opfordrer til at netværkene får opdateret deres 2019 vedtægter, hvis 
dette ikke er gjort. 

Netværkene skal være meget opmærksom på informationen som findes 
på de 2 slides med overskriften ”STAR – TILSKUDSPORTALEN”. Dette er 
vigtig for at sikre at man ikke får problemer med tilskuddet fra STAR. 

Der skal laves en bedre forsikringsdækning af IT-udstyr. Aarhus var udsat 
for at lynet slog ned i jorden udenfor kontoret, og ødelagde IT udstyr. 
Løsøreforsikringen dækkede ikke. Så der opfordres til at Bert ser på om 
dækningen kan forbedres. 

 

 

  

14.15 Pause  

14.30 Korte orienteringer fra SE udvalg (materiale udleveres) • 

UTUN • Kursusudvalg • PR-udvalg • IT-udvalg • Ad hoc-udvalg - 

Administrative opgaver/processer  

Se udleverede præsentationsmaterialer – og de opdaterede i SE-DK 
Filbibliotek. 

Speciel note fra Kursusudvalg: VÆR OPMÆRKSOM på lokalnetværks-
betaling per nat er nu på 250 kr., og det også i regning ved for sent afbud 
til landskoordinator (seneste afbudsmulighed er fredag kl. 12 inden 2-
dages start). Derudover beregnes 1.000 kr. pp. ved udeblivelse uden at 
have givet besked til landskoordinator. 

 

15.15 Opsamling og afslutning   

 

15.30 Slut  

  



Deltagerliste 

 

Lokalnetværk Nr. Navn E-mail Tlf.

Skive-Viborg-Morsø 1 Glenn Press-Hansen glenn@press-hansen.dk 30 25 51 15

Skive-Viborg-Morsø 2 Jens Kofoed jenskofoed@live.dk 31 31 33 10

Aarhus 3 Jens Riis riis.andersen@gmail.com 40 17 30 00

Aarhus 4 Henrik Pedersen aug1@mail.dk 22 20 67 19

Nordjylland / Kandidat 5 Erik Birkedam birkedam.erik@gmail.com 29 42 39 05

Nordjylland 6 Finn K. Rasmussen finnkr@gmail.com 21 20 17 71

Nordjylland / Kandidat 7 Jørgen Christensen amrc230478@yahoo.dk 21 65 43 97

Silkeborg 8 Dorthe Lund Jensen dljzurich@hotmail.com 28 25 54 72

Silkeborg 9 Erling Thomsen erlingt@gmail.com 31 24 04 60

Silkeborg / Kandidat 10 Nenad Duric duricnenad@hotmail.com 20 98 74 01

Silkeborg / Kandidat 11 Ingelise Nordbjerg ingelise-nordbjerg@mail.dk 20 30 18 36

Silkeborg / Kandidat 12 Richard Even Steele steele@dadlnet.dk 22 16 19 23

Kronjylland 13 Anni Bach annibach23@gmail.com 25 56 33 69

Kronjylland / Kandidat 14 Eske Thøgersen eske.thoegersen@sol.dk 29 36 49 66

Nordvestjylland 15 Hans Jørgen Jørgensen hansj7600@gmail.com 20 97 93 89

Nordvestjylland 16 Jørgen Lunding jorgen@graruplunding.dk 21 84 70 96

Midtjylland  - ingen

Kursusudvalg 17 Trine Kirkegaard trine.kirkegaard@gmail.com 23 72 08 77

PR-udvalg Landskoordinator

IT-udvalg Landskoordinator

UTUN-udvalg 18 Per Villumsen pervil@mail.dk 22 44 19 14

Adhoc udvalg Landskoordinator

Landskoordinator 19 Bert van Malkenhorst se-koordinator@mail.dk 30 23 29 29

Referent Jørgen Lunding

Mødefacilitator Landskoordinator

Deltagerliste ERFA1 NORD møde - Marts 2020

  NORD               on. 11. marts - SE Nordvestjylland, Vestergade 6, Struer

Du/I modtager deltagerlisten som led i netværksaktivitet i Senior Erhverv - og de angivne persondata skal behandles ift. dets formål


