
Referat 

Bestyrelsesmøde i Senior Erhverv Viborg mandag, den 5. september 2022 kl. 17.00-18.30. 

Deltagere:  Niels O. Koefoed, Glenn Press-Hansen, Ulf D. Hermansen, Lars Juul Jørgensen og Jørn 

Henriksen. 

Referat: Jørn Henriksen 

 

1. Velkomst 

Glenn bød velkommen til bestyrelsesmødet, og bød til nogens overraskelse på smørrebrød. 

 

 

2. Status i medlemstal 

Glenn orienterede om, at det aktuelle medlemstal er 27 A-medlemmer og 13 B-medlemmer. 

 

3. Regnskab 

Ulf gav en orientering om perioderegnskabet pr. 31. august. Lægges op på hjemmesiden. 

Tilbagevendende likviditetsproblem omkring betalingstermin for husleje søges løst ved forhandling 

med Advokatfirmaet. 

 

4. Aktivitet blandt medlemmerne 

Jørn orienterede om, at Anna-Grethe og Kurt er klar til at gennemføre Jobcafé hhv. den 4. oktober 

og den 1. november. Flyer, som de to har udarbejdet, blev forevist. Den kopieres og lægges bl.a. på 

Jobcentret. Vi enedes om, at der kan indrykkes annonce i Viborg Nyt. Jørn sætter tekst op i 

samarbejde med Anna-Grethe og Kurt. 

 

5. Cirkulationsnøgle 

Problem med bortkommet nøgle er nu løst. 

 

6. Nedlæggelse af Viborg afdelingen? 

Vi havde en god drøftelse af situationen, men der var tilslutning til, at vi nu gør en ihærdig indsats 

for at få skabt en aktiv afdeling. I fase 1 skal vi fokusere på at få ”varer på hylderne”, dvs. tilgang af 

jobsøgende seniorer, hvilket bl.a. kan ske gennem et positivt og aktivt samarbejde med Jobcentret. 

Glenn stræber efter at få sat et møde op med Jobcentret så snart som muligt. Jørn orienterede om, 

at han igen har kontaktet Ældre-Sagen i Viborg. Når fase 1 ses at bære frugt bliver fase 2 

virksomhedskontakt, bl.a. gennem Business Viborg. Som konsekvens af den generelle 

arbejdsmarkedssituation besluttede vi at ændre vores kontor åbningstider med virkning fra medio 

september. Fremover vil vi holde åbent tirsdage kl. 10.00-12.00 og torsdage kl. 14.00-16.00. Vi 



besluttede ligeledes at få fremstillet nye skilte til skilteholderne hhv. ved opgangen og i Sct. 

Mathiasgade. De nye skilte skal i højere grad end nu fange folks opmærksomhed, opfordre til besøg 

på kontoret, informere om åbningstider samt gerne nævne 4-5 kontaktpersoner med navne, 

mailadresser (se-adresser) samt telefonnumre. Meningen er, at selvom vi har beskedne 

åbningstider, så kan der altid aftales individuelle mødetidspunkter. 

 

7. Eventuelt 

Vi besluttede, at vi skal have skabt mere rene lokaler. Glenn udsender snarest forespørgsel til alle 

medlemmer, om nogen kunne tænke sig at bruge 1-2 timer hver anden uge for at sikre god 

rengøringsstand. Kompensation kan drøftes. Desuden skal vi have ryddet op, således at unyttigt 

inventar, kopimaskiner m.v. bliver bortskaffet/solgt. 

Som led i en mere aktiv markedsføring vil vi søge at få omtale af Senior Erhverv, bl.a. bestyrelsen, 

åbningstider m.v. i de lokale medier. Bestyrelsen besluttede at mødes kort mandag, den 12. 

september 16.00, hvor Lars eller Ulf vil sørge for, at der kan blive taget et billede af bestyrelsen. 

Jørn checker, om Anna-Grethe og Kurt eventuelt kan møde op på samme tid, således at der kan 

blive taget et billede af dem. 
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