
Referat møde i virksomhedsgruppen. 

Onsdag d. 17. maj kl. 10.30  

Følgende deltog i mødet: Thorsten Voigt, Kurt Meldhede, Torben Coulthard Hansen, Frank Davidsen, Elwin 

Mikkelsen, Emma Mathiasen, Bente Tosli, Susanne Ellebæk, Jette Holten Lützhöft, Hans Verner og Henny 

Skovbjerg Sørensen.  

Bordrunde da vi har fået nye medlemmer i gruppen velkommen til jer. 

1. Fra sidste møde (referat) 

2. Medlemsgruppen beder os komme med forslag til en HR ansvarlig, der kan komme og fortælle og 

besvare spørgsmål. 

Bente her sendt det link, hun reklamerede for, så det kan vi nærstudere. 

https://ballisager.com/wp-content/uploads/2016/09/Rekrutteringsanalysen-2016.pdf   

Forslag til medlemsgruppen gives direkte af forslagsstillerne: Hans Verner, Jette og Susanne  

3. Talepapir. 

Vi var enige i talepapirets indhold. Små fif fra dem, som har prøvet det før. Derudover havde vi 

oppe, at vi som netværk er totalt upolitiske. Ydmyghed var også et nøgleord, samt vi skal sige tak 

for deres åbenhed og tid. Respektere et nej - eller at vi skal lave en aftale for at få dem i tale. Alt 

noteres ned. 

Ved virksomhedsbesøg skal vi have brochurer med.  

4. Medlemskursus i Åbenrå: Susanne og Kurt 

Kursus i Svendborg virksomhedsgruppen juni 13-14. juni Susanne og Thorsten. Vil blive tilmeldt på 

mandag.  

5. Ansvarsfordeling på speeddating dagene. Emma tager sig af d. 23. maj og bliver der hele dagen til 

sidste mand er i mål. Det samme gør Hans Verner d. 30. maj. (Henny laver aftaler om traktement) 

Emma sørger for morgenbrød, Henny tjekker køleskab på mandag og sørger for vand. Birthe har 

lovet at bringe sandwich eller lignende, Henny giver besked om antal. Emma lægger brochurer, liste 

over CV-kategorier fra nyhedsbrev og statistik på medlemsgruppen klar til turen. 

6. Emma lidt om systemerne: 

Uddybning af systemernes formåen og begrænsning.  

7. Gruppevis tjekkede lister igennem, frasorterer foreninger og andet vi vurderer falder udenfor vores 

gebet.  

Tjekke om der var noter til nogle af dem vi besøger. 

Virksomhedsgruppen gik sammen to og to, men er indstillet på at dele sig, hvis der kommer flere 

”datere”, som er nye i ”faget”. Altså kan de gå sammen med en fra virksomhedsgruppen. Overblik 

over datere har vi på fredag. Hans Verner laver en liste på mandag. Denne liste udsender vi med en 

reminder til alle tilmeldte. (Hans Verner og Henny) 

8. Næste møde holdes onsdag d. 7. juni kl. 10.30.  

Hovedpunktet er ERFA og evaluering af dagene med speeddating, samt klargøring til næste 

speeddating. Dem, der ikke kan komme til mødet, laver et lille skriv om erfaringer eller fortæller 

det til en kollega. 

Med venlig hilsen 

Henny Skovbjerg Sørensen 

https://ballisager.com/wp-content/uploads/2016/09/Rekrutteringsanalysen-2016.pdf

