
  

 

 

18. maj  2016 

Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense 

onsdag, den 18. maj 2016  

 
 
Christine Greisen bød velkommen til mødet og en særlig velkomst til Helge Petersen som ny repræsentant 
for Lungeforeningen og nyt medlem af bestyrelsen. Mødet blev indledt med en præsentationsrunde. 
 
Birthe Bjerre blev valgt til ordstyrer. 
 
 
 
Pkt. a  Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
 
Pkt. b  Godkendelse af referat fra seneste møde 
Referatet blev godkendt. 
 
 
Pkt. c  Til orientering 

- Formanden: 
CG oplyste, at der netop har været besøg af Peter Rahbæk Juel og Mette Frederiksen, formand for 
socialdemokraterne. MF gav udtryk for interesse for huset og var rundt for at tale med brugere og frivillige 
samt for se huset.  
 
Peter Rahbæk gav udtryk for at ville give en hjælpende hånd med processen omkring etableringen af et nyt 
træværksted. 
 

- Medlemmer af bestyrelsen: 
Intet. 
 

- Sekretariatet: 
Brandtilsyn. Der er anmeldt brandsyn tirsdag 24. maj. 

Cyklister: Odense Kommune har indledt en kampagne for at få flere seniorer til at cykle. Seniorhuset indgår 
bl.a. ved fødselsdagsarrangementet torsdag 26. maj, hvor der er et arrangement afviklet af Cyklistforbundet. 
Seniorhusets transportguider deltager også i arrangement på Gråbrødre Torv 14. juni. 
 

- Udvalgene: 
Grøn Puls: Gåtur 6. juni kl. 14. 25 min. Efterfølgende er der kaffe. 
 
Christian Pedersen oplyste, at der fortsat arbejdes på at forbedre lys og lydforhold. 
 

 
Pkt. d Evt. indstilling fra Driftsøkonomiudvalget om etablering af et kølerum 
Erik B oplyste, at driftsøkonomiudvalget indstiller, at Seniorhuset tager imod tilbuddet om at overtage et 
kølerum fra Byens Køkken. Kølerummet skal renoveres for 20-25000 kr. Det foreslås placeret i øldepotet. 
Odense Kommune har givet accept af projektet. De flittige hænder foretager nedtagning, flytning samt 
etablering. Forslaget bakkes op af de frivillige i cafeen. Elsebeth Byrge spurgte til, om det er rentabelt at 
foretage investeringen. EB oplyste, at kølerummet repræsenterer en nyværdi på over 100.000 kr. 
Bestyrelsen besluttede at sætte projektet i værk. 
 
Driftsøkonomiudvalget foreslår, at opkrævningen af foreningernes fællesudgifter sættes i værk til indbetaling 
umiddelbart efter sommerferien. 
  



Pkt. e Motion&Fitness – status 
Organiseres midlertidigt som projekt under Seniorhus Odense, men styres af de deltagende foreninger. Der 
er nedsat en styregruppe for projektet. Den består af Kirstine Vad (Ældre hjælper Ældre), Christian Pedersen 
(Krepo) og Ellen Kjær Hansen (OK Klubben). Der er indkaldt til møde/træning. Det blev aftalt, at de frivillige 
skal inddrages i såvel form, struktur og indhold. 
 
    
Pkt. f Afrapportering af diverse arbejdsgrupper 

 
 Gruppe 1: udbrede kendskabet til Seniorhuset … 
 
 Gruppe 2: Udvidet åbningstid … 
Møde 2. juni. 
 
 Gruppe 4: Modtagelse af nye og … 
Møde 2. juni.  
  
 Gruppe 6: Sommerhøjskole 
Holder nr. 2 møde snarest. Start i 2017 
 
 Gruppe 7: Vision 
 
 Gruppe 8: Udbrede kendskabet til Seniorhuset … 
Ikke aftalt møde. 
 
 Sponsorgruppen 
Poul Bossow. Arbejder videre 7. juni, hvor endelig beslutning skal træffes. 
 
 F/I-gruppen 
Inviteret målgruppen til at deltage i ”Gang i uge 23” Næste møde 13. juni. 
 
 

Pkt. g Fødselsdagsugen - status 
Erik B redegjorde i hovedtrækkene for festugen og opfordrede til, at alle deltager og giver en hjælpende 
hånd, hvor der måtte blive brug for det.  
 

 
Pkt. h Forslag om etablering af et Elmuseum  
Christine Greisen spurgte Faglige Seniorer, hvor de havde tænkt sig, at et Elmuseum i Seniorhuset skulle 
placeres. Allan Hansen svarede, at det havde Faglige Seniorer ikke gjort sig nogle tanker om. Efter nogen 
debat besluttede bestyrelsen at afvise forslaget. 

 
 
Pkt. i Forslag om overdækning ved Faglige Seniorers lokaler  
Driftsøkonomiudvalget afventer afgørelse fra Odense Kommune om, hvorvidt ønsket kan imødekommes, 
inden udvalget træffes en afgørelse, som efterfølgende vil blive behandlet i bestyrelsen. 
 
 
Pkt. j Ansættelsesudvalg – status 
Christine Greisen oplyste, at der p.t. er kommet 45 ansøgninger. Ansøgningsfristen er 25. maj kl. 12. 
Ansættelsessamtaler finder sted 6. juni. 
 
 
Pkt. k Evt. 
Intet. 
 

 
 
 


