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Afbud  Nina Breilich 
 Mogens Højstrup Sørensen 
 Kirsten Svendsen 
 Hans Jørgen Rasmussen 
 
 

 
Christine Greisen bød velkommen til mødet og foreslog Kirstine Vad som ordstyrer. Bestyrelsen accepterede 
forslaget, og KV takkede for valget. 
 
 
Pkt. a  Godkendelse af dagsorden 
Elo Holm Nielsen bad om, at forespørgsel fra foreningen Faglige seniorer kom på dagsordene. Beslutningen 
blev, at emnet kan tages op under orientering. 
Christine Greisen bad om, at et punkt om nedsættelse af ansættelsesudvalg kom på dagsordenen. Ønsket 
blev imødekommet. 
Herefter blev dagsordenen godkendt. 
 
 
Pkt. b  Godkendelse af referat fra seneste møde 
Referatet fra seneste møde blev godkendt.  
 
 
Pkt. c  Til orientering 

- Formanden, Christine Greisen: 
- CG oplyste, at daglig leder Erik Broby har opsagt sin stilling. Bilag blev omdelt. EB begrundede kort, at 

ønsket om at stoppe som daglig leder er truffet ud fra personlige årsager. 
- CG har modtaget en mail fra tovholderne i træværkstedet. CG nævnte de vigtigste punkter i mailen og 

forklarede, at henvendelsen har været drøftet på FU mødet og at der i forlængelse af besøget af 
direktør i By- og Kulturforvaltningen Anne Velling, har været afholdt et møde med tovholderne. I mailen 
har tovholderne givet udtryk for deres frustration over, at der ikke sker afgørende nyt vedr. etablering af 
Seniorhusets eget værksted.  

 
- Medlemmer af bestyrelsen 

- Frede Jensen spurgte, om det er rigtigt, at en kande vand i cafeen koster 10. kr. Dette blev bekræftet. 
- FJ oplyste endvidere, at der stadig er madklub i Cafeen torsdage i lige uger efter sommerferien. Café og 

køkken er booket. 
- Elo Holm Nielsen spurgte, om der er mulighed for, at Elektrisk Museum, som skal flytte fra det 

eksisterende lokaler, kan flyttes til Seniorhuset. Pladsbehovet er ca. 24 m2. Christine Greisen bad om, 
at forslaget kommer skriftligt, så det kan behandles i FU. 

- Elo Holm Nielsen fremførte et ønske fra 3F Odense Industri om, at der etableres en overdækning ved 
bagudgangen ved Brandvejen ud for Faglige Seniorers lokaler til brug for rygerne. Christine Greisen 
svarede, at ønsket må behandles i FU og drøftes med Odense Kommune. 

- Lizzie Roll var utilfreds med, at lyset på 1. sal tænder med kun et armatur ad gangen. Ønsket er, at hele 
ganglyset tændes på en gang. Erik Broby retter henvendelse til kommunen. 

- Sven Uglebjerg nævnte problemer med teleslyngen i Hal 2, der sender på en ny frekvens, som mange 
ældre høreapparater ikke kan modtage. Bent Lorentzen oplyste, at der er 3 bærbare link, som de lidt 
ældre gammeldags høreapparater kan anvende. 

  



- Sekretariatet, Erik Broby: 
- Byens Køkken afholder som led i en række prøvehandlinger 6 arrangementer med spisning i Cafeen. 

Målgruppen er alle seniorer. Prisen for at deltage er ca. 50 kr. Billetter til arrangementerne vil blive solgt 
fra receptionen. Seniorhuset ”leverer” frivillige til salg af drikkevarer og opvask. 

- Som et led i at få flere ældre til at cykle, deltager Seniorhuset i samarbejde med Ældre- og 
Handicapforvaltningen i kampagnen. Det involverer bl.a. Seniorhuset i forhold til 
Seniorinformationsmøderne. 

- Seniorhus Odense er inviteret til møde om parkeringssituationen med fokus på anvendelsen af det 
nedlagte jernbaneareal bag Seniorhuset. Mødet holdes i starten af maj i By- og Kulturforvaltningen. FU 
og EB deltager. BB nævnte en idé om, at der placeres bycykler på nede på parkeringspladsen ved 
University College Lillebaelt! 

 
- Udvalgene 

Lizzie Roll: Der er problemer med lyset i depotet ved receptionen.  
LR nævnte tillige, at udsmykningsudvalget for Salen afventer beslutninger. Sagen hviler, men der er truffet 
beslutning om farvevalg. Erik Fangel gav udtryk for, at kunstudvalget burde inddrages i beslutningen om 
farver og opfordrede til, at udvalget rådfører sig med kunstudvalget om farvevalg. 
 
 

Pkt. d Ansættelsesudvalg. 
Christine Greisen oplyste, at ved den seneste besættelse af stillingen som daglig leder, bestod 
ansættelsesudvalget af FU + 2 fra bestyrelsen. CG opfordrede til, at bestyrelsen besluttede samme model. 
Bestyrelsen bakkede op om forslaget og valget Poul Bossow og Kirsten Lindstrøm til at indgå i udvalget. CG 
oplyste i øvrigt, at der er etableret en god kontakt til Ældre- og Handicapforvaltningen om hjælp til 
processen, så bl.a. de overenskomstmæssige og juridiske sider af sagen bliver behandlet korrekt. 
 
 

Pkt. e Driftsøkonomiudvalget 
  – udpegning af nyt medlem 
Christine Greisen oplyste, at OK Klubben fremover repræsenteres af Hans Jørgen Rasmussen i bestyrelsen 
og Ellen Kjær Hansen som suppleant. Der er derfor behov for at vælge et nyt medlem til 
driftsøkonomiudvalget. Bestyrelsen valgte Poul Bossow fra Røde Kors. 
 
  
  – prioritering og godkendelse af ønsker 
Christine Greisen gennemgik de ønsker, der på oversigten er markeret som ønsker med 1. prioritet. Om 
ønsket om trådløs styring af projektorer oplyste Christian Pedersen, at der foreligger et tilbud.  
 
I drøftelsen i bestyrelsen var der særlig fokus på, at højttalerne og teleslyngerne i hhv. café/Vandrehal og i 
Gigtforeningslokalet fortsat skal kunne anvendes.  
 
Beslutningen i bestyrelsen blev, at der skal indhentes endnu et tilbud, så der vil være 2 sammenlignelige 
tilbud, som Driftsøkonomiudvalget kan forholde sig til, inden emnet igen behandles i bestyrelsen.  
 
 
Pkt. f Motion&Fitness – status 
Erik Broby oplyste, at der er 10 frivillige seniorer, der har meldt sig som tovholdere. Der afholdes en intro for 
dem 2. maj. Det er Ældre- og Handicapforvaltningen og SDU, som står for forløbet. 

Næste trin er, at der kan tilbydes motion/fitness til seniorer. Udgangspunktet er 2 x 2 timer pr. uge. 

Det er aftalt, at Seniorhuset får tilbud forskellige motionsredskaber fra det motionscenter, der ligger på 
Lykkesholmsvænget, og som skal nedlægges. I starten af maj er der mulighed for at besøge centret med 
henblik på at udvælge udstyr, som det kunne være interessant at få. EB, Mathias (SDU) og en af de frivillige 
tovholdere deltager. 

De foreninger fra Seniorhuset, som står bag aktiviteten, og som på sigt skal stå for den er: Krepo, OK 
Klubben, Osteoporoseforeningen, Faglige Seniorer og Dansk Folkehjælp. Pt. er der usikkerhed om: PTU, 
DH og Mødestedet. Alzheimerforeningen har meldt fra.  

Kirstine Vad og Christian Pedersen udgør sammen med Erik Broby stadig den arbejdsgruppe, der blev 
nedsat af bestyrelsen.  
 

 



Pkt. g Seniorhusdag – bemanding af de 8 arbejdsgrupper 
Med udgangspunkt i den oversigt, der foreligger, blev bemandingen af arbejdsgrupperne opdateret. 
Grupperne 3 og 5 – hhv. børnebørnsdage og kørsel på vennebasis har ikke andre deltagere end de 
udnævnte tovholdere, hvorfor de betragtes som nedlagte. 
Den reviderede oversigt udsendes til bestyrelsen. 

 
 

Pkt. h Afrapportering fra F/I gruppen og Sponser-gruppen 
Poul Bossow oplyste, at fasen med undersøgelse af om konkrete firmaer er startet. I første omgang handler 
det om, om de vil være med til et åbent-hus-arrangement 10 nov. Målet er, at invitere ca. 24 firmaer. De 
potentielle firmaer er fordelt og bliver kontaktet. Efter arrangementet kan der arbejdes videre med, hvem der 
kan tænkes at være interesserede i at blive sponsorer for Seniorhuset. PB oplyste, at der er udarbejdet 
materiale i form af en internt ”salgstale” og en pjece målrettet til firmaerne.  
Leif Grosen supplerede med at oplyse, at der er interesse fra firmaerne.  

 
 

Pkt. i Fødselsdagen – status 
EB gennemgik det arbejdsprogram for ugen, der p.t. foreligger. Flere detaljer blev uddybet og en række 
opgaver blev fordelt. En opdateret udgave af programmet vil blive sendt til medlemmer af bestyrelsen. 
 
 
Pkt. j Eventuelt 
Christine Greisen takkede to medlemmer af bestyrelsen, Frede Jensen og Ellen Kjær Hansen, som begge 
stopper som bestyrelsesmedlemmer. CG fremhævede begges aktive og positive medvirken gennem flere år, 
ja faktisk fra dengang, Seniorhuset endnu var i støbeskeen og havde status af et projekt. 


