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Senior Erhverv Horsens-Vejle 
havde den 15. marts generalfor-
samling hvor der deltog i alt 14 
medlemmer.

Generalforsamlingen startede 
med valg af dirigent, referent og 
stemmetællere. Derefter fulgte for-
mandens beretning om hvordan 
det forgangne år var gået med de 
forskellige arrangementer forenin-
gen havde haft. 

Flere af de deltagende medlem-
mer ønskede at formanden også 
havde omtalt de mange IT proble-
mer foreningen har haft siden fl yt-
ningen til nye lokaler sidste år.

Kassereren gennemgik først regn
skabet for STAR-midlerne og 
dernæst for de frie midler. Begge 
rengskaber blev. Derefter blev 
budgettet for det kommende år 
fremlagt. Der er mulighed for at 

justere budgettet inden sommer-
ferien hvis det bliver nødvendigt.

Der var krav fra Styrelsen om en 
redaktionel ændring af vedtægter
ne og den blev sammen med en 
ændring af paragraf 5, hvor regn
skabet for de frie midler nu står 
under særskilt bogstav, vedtaget. 

Resultatmålet for det kommende 
år skal svare til det fra sidste år.

Kontingentet blev fastsat til sam
me beløb som hidtil.

Det blev vedtaget at fortsætte 
med fem bestyrelsesmedlemmer. 
Der blev dog udtrykt ønske om at 
der ved næste generalforsamling 
stilles forslag om at der også skal 
vælges to suppleanter, og at det 
bliver skrevet ind i vedtægterne.

Den siddende bestyrelse samt re-
visoren blev genvalgt 

SE Horsens-Vejles generalforsamling Kend din bestyrelse

Vi gennemførte årets først Åbent 
Hus arrangement onsdag den 27. 
april med et pænt resultat. 

Forud for arrangementet havde vi 
reklameret i de lokale ugeaviser 
og på Facebook. 

Der var en god interessen og 23 
gæster var mødt frem for at få in-
formation om vores koncept som 

er “hjælp til selvhjælp”.

Resultatet af Åbent Hus arrange-
mentet er ind til videre seks nye 
medlemmer i Senior Erhverv 
Horsens-Vejle! Vi byder de nye 
velkommen i fællesskabet. 

Der blev ydet en fi n indsats ved 
gennemførelsen af dette arrange-
ment.

Årets første Åbent Hus arrangement

Formand:

Leif Andersen

Næstformand:

Poul Jensen

Kasserer:

Kirsten Vestermann

Medlem:

Hanne Bjørn

Medlem:

Else B. Juul

Kursus for nye
medlemmer
Torsdag den 26. maj afholdes der 
introduktionskursus for nye med-
lemmer i vores lokaler på Loke-
sallé 30.

Kurset informerer om Senior Er
hvervs virke generelt, aktivitets-
grupperne og deres arbejds-
form samt medlemmernes mu-
ligheder i netværket på tværs af 
lokalnetværkene.

Vi opfordrer alle medlemmer, som 
ikke tidligere har deltaget i et in-
troduktionskursus, til at melde sig 
til kurset her i Horsens.

Tilmeldingsfristen er den 17 maj.
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Senior Erhverv Hovedstaden hav-
de torsdag den 14. april, arrange-
ret et større møde om seniorernes 
situation på arbejdsmarkedet. Per 
Udsen deltog på vegne af Senior 
Erhverv Horsens/Vejle.

Der var inviteret en række af re-
præsentanter fra fl ere forskellige 
organisationer samt offentlige ar-
bejdsgivere. De forskellige panel-
deltagere kom først med et kor-
tere indlæg med efterfølgende de-
bat fra salen. Der var også en 
del forudsigelige kommentarer, 
som afspejlede en vis fastlåshed 
i forhold til at komme med nye 
ideer til forslag den kunne gavne 
seniorernes situation på arbejds-
markedet. 

Der blev lagt meget stor vægt på 
at fl ere seniorer bliver længere på 
arbejdsmarkedet. Derimod er det 
et problem at få ledige seniorer 
ind på arbejdsmarkedet igen, når 
de faldet ud. Dette forhold var der 
ikke ret mange forslag til hvad vi 
kunne gøre ved. Kun Københavns 
borgmester for ældre og pleje kom 
med noget meget konkret. Hun 
fortalte at man i København ikke 
kan skaffe et tilstrækkeligt antal 
medarbejdere i plejesektoren med 
mindre man aktivt fastholder og 
rekrutterer seniorer.

Der kom en del spændende kom-
mentarer. Der er et begyndende 
røre om spørgsmålet om seniorer 
på arbejdsmarkedet. Det var dog 

rimelig klart, at det er meget vigtigt 
at alle græsrødderne men især 
Senior Erhverv tager fat i proble-
met. På lokalt plan er det nødven-
digt, at Senior Erhverv øger ind-
satsen med at skabe en positiv 
kontakt til arbejdsgiverne, så vi 
kan være med til at dokumentere 
at seniorerne er en meget værdi-
fuld ressource.

Den vigtigste konklusion på debat-
mødet må være at vi i Senior Er-
hverv er nødt til at øge indsatsen 
til gavn for alle seniorer. Det er mit 
generelle indtryk at en del organi-
sationer er lidt berøringsangst for 
at blive for konkrete i deres ud-
talelser. Uforpligtende vendinger 
er stadig de mest populærer.

Debatforum i Kulturhuset i Valby, København

Medlemmer i job
Tillykke med det nye job til: Con-
nie og Mette!!

Danish Crown
Der er rundvisning på Danish 
Crown onsdag d. 1. juni, så sæt 
kryds i kalenderen. 

Tilmelding senest den 17. maj.  Walkhold 5 km. Løbehold 5x 2,65 km. Bindende tilmelding 1. juni 2016.


