
Generalforsamling Senior Erhverv Midtjylland Torsdag den 31. marts 2016. 

1) Som dirigent blev valgt Erling Nystrup. 

2) Formandens Beretning ved Mikkel Ørum: Vi har i 2015 haft tilgang og afgang af medlemmer, 

som er helt naturligt i forhold til organisationens flow. En forening der er i bevægelse og hvor 

hjælp til selvhjælp er en af organisationens værdigrundlag vil altid bestå af en vis 

gennemstrømning. Man skal ikke tage for givet vedr. medlemskab, at det er Seniorerhverv 

Midtjylland der kan skaffe jer et job. Derimod kan du via et netværk som jobsøgende bevare 

optimismen, udvikle dine kompetencer, bidrage med dine kompetencer i en af vore 

arbejdsgrupper og hjælpe dig selv og andre tilbage på arbejdsmarkedet. Vore medlemmers 

kompetencer er meget bredt sammensat, det giver en god styrke i forhold til de arbejdsgrupper 

der er i organisationen. I 2015 oplevede vi en større optimisme blandt virksomhederne til at 

ansætte Seniorer i vikariater, da de besidder faglige og personlige kompetencer der er til gavn for 

virksomheder og medarbejdere. 

Virksomhedsgruppen er organisationens ansigt udadtil, den er med til at gøre SEM mere synlig. Vi 

møder stor venlighed og forståelse når vi besøger virksomheder, men desværre oplever vi også, at 

de ikke har kendskab til vores organisation. Hvad kan dette så skyldes ? Det har vi talt om på 

medlemsmøder og i virksomhedsgruppen. Vi nåede frem til at vi skal være mere synlige for vores 

medlemmer. Vi skal bidrage med flere læserbreve i de lokale medier. Deltage i flere lokale messer, 

samt være mere aktive på Facebook.  

Virksomhedsgruppen og medlemsgruppen har levet op til vores overordnede målsætning nemlig 

den, at netværket arbejder for synliggørelsen af vore medlemmer med det formål at skabe 

jobåbninger. Medlemsgruppen i Herning har i 2015 haft et flow ( til og afgang ) og det har 

resulteret i spændende møder og en summende aktivitet på kontoret. Sidst men ikke mindst fik vi 

medlemsfremgang. Vi var i 2015 i alt 57 medlemmer. 

Alt i alt har 2015 været et spændende år med mange udfordringer. Det er godt for vores udvikling. 

Det nytter ikke at læne sig tilbage i stolen og sige, at her går det godt og vi holder lige en pause. 

Til slut vil jeg sige stor tak for jeres indsats i organisationen. Tak er kun et fattigt ord, så giv jer 

selv et klap på skulderen, - det har i fortjent!  At løfte i flok er vejen frem!! (formandens beretning 

blev vedtaget. ) 

3) Regnskab og resultataflæggelse ved kasserer Jens Martin Christensen. Først blev 

projektregnskabet fremlagt. Alle ved Generalforsamlingen fik lejlighed til at gennemlæse 

regnskabet. Dernæst var der nogle spørgsmål: Et af medlemmerne spurgte hvad medfinansiering 

var. Hertil blev svaret, at det er de timer vi ligger i foreningen ganget med en takst. Vi fik 



endvidere præciseret at udgifter til Facebook ligger under posten markedsføring. Posten 

mødeudgifter er indkøb ved bl.a. Føtex til kaffe, kage m.m. 

Jens Martin oplyste, at sidste rate fra STAR for 2015 ikke var blevet søgt ca. kr. 20.000. Vi kunne 

ikke bruge pengene. Herefter blev regnskabet enstemmigt vedtaget af Generalforsamlingen. 

Dernæst blev foreningsregnskabet udleveret til medlemmerne. Jens Martin oplyste til start, at 

foreningsregnskabet ikke kører med budget. Foreningsregnskabet består dels af kontingent 

indtægter, samt udgifter til medlemsarrangementer bl.a. foredrag, teaterture, bowlingaftener, 

samt julefrokost. Overskud for 2015 på foreningsregnskabet er kr. 32.916. Dernæst blev 

foreningsregnskabet enstemmigt vedtaget af Generalforsamlingen. 

4) Behandling af indkomne forslag: Der var ikke kommet forslag. 

5) Bestyrelsens økonomiske Budget og resultatmål for det kommende år: Budgettet blev udleveret 

til medlemmerne. Der blev oplyst at budgettet ikke kan udvides, men man kan evt. flytte penge fra 

en konto til en anden. Der blev spurgt om vi ikke kunne spare en del på huslejen ved at flytte 

lokaliteter. Formanden sagde, at det kunne vi da måske godt, men vores placering midt på 

Gågaden i Herning er perfekt. Innovatorium i Birk blev foreslået som evt. nyt domicil for SEM, 

ulempen er at det ikke ligger så centralt som vores nuværende kontor.  

6) Fastsættelse af kontingent: Efter en livlig debat om indkrævning af kontingent 1 eller 2 gange 

om året besluttede Generalforsamlingen at vi fortsætter med vores kontingent som er kr. 200 om 

året. Vi opkræver dem med kr. 100 halvårligt. 

 7) Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer. Følgende blev valgt: Mikkel Ørum, Torben R Jensen, Rene 

Maxen, Gertrud Nygaard, Hans Kurt Rasmussen, Jens Martin Christensen, Albert Peter Jensen. 

8) Valg af Revisor: Revisor Anker Høst Herning blev genvalgt. 

9) Eventuelt: Vores EDB systemer har det ikke for godt. Vi afventer forslag med priser fra vores IT 

mand. Herefter tager bestyrelsen stilling til hvad der skal ske. Dernæst blev der foreslået at vi skal 

være mere aktive med at uddele brochurer om SEM, samt komme med indlæg til de lokale medier. 

Også vigtigt at vi bruger facebook meget mere. Til slut takkede dirigenten for god ro og orden! 

Referent: Albert Peter Jensen 

 

  

 



 

 


