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Senior Erhverv - FÆLLES aktiviteter 2022 
 
Her er de – pr dato – planlagte fællesaktiviteter.  
Der vil givet komme flere aktiviteter til og I er velkommen til at komme med forslag.  
Vigtigt er at I melder konstruktivt tilbage, så nye idéer kan samles op og behandles.    
  
Introduktion af: 

1. Det nye administrationsprogram, med medlemsdel og CV-databasen. 
Regnskabsdelen er ikke med i den første omgang.  

2. Introduktion af nye hjemmeside, der er opbygget på WordPress platformen.    
 
Der bliver afholdt to møder, der ikke pt. er datosat. 
A. Møde vest for Storebælt – bliver afholdt i Silkeborg.   
B. Møde øst for Storebælt – bliver antageligt afholdt i Glostrup.   

    
Fællesbestyrelsen ”ON TOUR 1” 

I perioden 04.02. til 28.02.2022 tilbyder fællesbestyrelsen at komme til møde i de 
enkelte netværk. Der er udsendt mail og mange netværk har meldt tilbage med 
hvilke dage der passer bedst. Jo før et ønske modtages, des større er muligheden at 
opfylde ønsket.         

 
Repræsentantskabsmøde  
 10.03.2022 kl. 10.00  

Afholdes hos MØDECENTER FABRIKKEN, Lumbyvej 17E, 5000 Odense  
Indkaldelse bliver udsendt særskilt, jf. vedtægterne.     

 
Temadage:  Temadag 1 03.02.2022 afholdes på konferencecenteret SEVERIN, Middelfart.   

Temadag 2 21.04.2022 arbejdstitlen er ”Hvordan arbejdes der i de enkelte netværk 
og modtagelse af nye medlemmer” – Sted er ikke fastlagt.     

Temadag 3 15.09.2022 Emne er ikke fastlagt – Sted er ikke fastlagt.   
  
Åbent hus-arrangementer er planlagt til:  
 Uge 10 + uge 20 + uge 39 + uge 47 
 
HR-træfpunkt 2022 

05. og 06.10.2022 Afholdes i Øksnehallen, København. 
 
SE-seminar 2022 
 31.10 og 01.11.2022 Emne er ikke fastlagt. Afholdes formentlig på Fyn.  
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Samtalesaloner: NYT TILBUD 

En samtalesalon er et digitalt mødested, hvor alle der har lyst kan samles til en 
samtale om et fastlagt emne. Der kan være en samtalesalon om ex.: ”Åbent hus” 
Samarbejdet med Jobcentrene, Introduktion af nye medlemmer, eller hvilket som 
helst andet emne. I bestemmer.   
I forbindelse med opstart af FLASH -din fremtid, har vi afholdt 3-4 samtalesaloner, 
hvor tovholderne har talt om afviklingen, selve dilemmaet og hvad der skal ske i 
næste uge.  
 
Der er ingen krav til antal deltagere. Mødetid for de forskellige emner bliver vist på 
hjemmesiden. Her vil der også være et link der kan kopieres og anvendes til af koble 
sig på.  
Forventet start medio marts 2022.             

  
Fællesbestyrelsesmøder:  
 Afholdes sædvanligvis den 2. torsdag i hver måned, i Odense.     
  Undtaget er juli måned.  
 
STAR indberetning 2022 – der sendes indsendes til landkoordinatoren, senest den:    
 07.01.2022 (2021 projektet)  

07.04.2022 + 07.07.2022 + 07.10.2022.     
  

 Der forligger endnu ikke nogen information fra STAR om retningslinjerne for  
projekt året 2022.  

 
Kom også gerne her med input til fællesaktiviteter eller møder - som I mener der er behov for. 
 

 
”Ingen kan alt, alle kan noget og i fællesskab kan vi det meste”      

 
 
 
 
Poul Elmegaard 
Landskoordinator  
19.01.2022 
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