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Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense 

onsdag, den 15. juni 2016  

 
 
Afbud: 
Christian Pedersen 
Birthe Bjerre 
Helge Petersen 
Elo Nielsen 
Leif Grosen 

 
 
Christine Greisen bød velkommen til mødet og foreslog Poul Bossow som ordstyrer. Bestyrelsen vedtog 
forslaget. 
 
 
Pkt. a  Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt. 
 
 
Pkt. b  Godkendelse af referat fra seneste møde 
 Godkendt. 
 
 
Pkt. c  Til orientering 

- Formanden, Christine Greisen: 

Lions Club har doneret 40.000 kr. De 35.000 kr. til motion&fitness, og de 5.000 kr. er til solafskærmning. 
Lions Club er inviteret til at besøge Seniorhuset den 5. september. 
Onsdagsdans har doneret 10.000 kr. til ventilation i Hal 2 som en fødselsdagsgave til Seniorhuset. 
For 3. gang får vi besøg fra Haderslev, som er i gang med at etablere et hus efter lignende principper som 
Seniorhuset. 
 

- Medlemmer af bestyrelsen: 
Lizzie Roll: gentog ønsket om justering af lyset 4-5 steder i huset. EB oplyste, at sagen stadig ligger hos 
Odense Kommune, men at der bliver rykket for løsninger.  
Mogens Højstrup: til september starter en gruppe for kammermusik under Mødestedet. Der starter også en 
gruppe med skak, ligesom der oprettes endnu et hold med Qi Gong. 
 

- Sekretariatet, Erik Broby: 
Der bliver sat ny briklås i porten ind til brandvejen. Hvis man til et konkret formål skal have adgang gennem 
porten, kan man låne en brik i Sekretariatet. 
Drikkevarerdepotet skal ombygges, så kølerummet kan være der. Det vil ske i sommerferien. 
Der er 2 sager om ”ombygning” hos Odense Kommune: etablering af varmepumpe i Multimedieværksted og 
etablering af halvtag ved de Faglige Seniorers bagudgang. Begge er uafklarede. 
SuperWerk er som bekendt tråd i betalingsstandsning, men det forlyder, at der kommer en afklaring snarest. 
Brandtilsynet, som fandt sted 24. april, gav et par bemærkninger. Der arbejdes på at opfylde ønskerne fra 
Brandtilsynet snarest. 
 

- Udvalgene: 
Receptionsudvalget, Lizzie Roll: receptionen er ved at have styr på aktiviteterne i sommerferien – og den 
dertil hørende rengøring. Alle skal fjerne bookinger for sommerperioden, hvis de ikke er aktuelle. 
Kunstudvalget, Erik Fangel: 22. august kommer 3 nye udstillinger. Fernisering 25. august. 
Onsdagsdans, Erik Fangel: Onsdagsdans har i anledning af husets fødselsdag givet 10.000 kr. til ventilation 
i Hal 2. Afslutning på sæsonen er næste onsdag, hvor der er spisning.  
 



 
Pkt. d Økonomi, status 
Erik Broby gennemgik og kommenterede det uddelte oversigt. EB nævnte specifikt, at de tilsagn, der er fra 2 
fonde til etablering af træværksted, har en deadline hhv. november og december i år. Bestyrelsen tog den til 
efterretning. 

 

Pkt. e Motion&Fitness – status 
Med udgangspunkt i det udsendte bilag gav Kirstine Vad en status på projektet, som nu er ved at finde sin 
form. Tovholderne har modtaget instruktion og træning, så de har et godt indtryk af, hvad projektet går ud 
på. I næste uge starter træningen mandage og torsdage. Den varer frem til primo september. Rigtig mange 
af instruktørerne deltager i sommerferien.  
 
Organisatorisk styres projektet af 4 personer: Christian Pedersen, Kirsten Lindstrøm, Erling Pedersen og 
Kirstine Vad. Det er et selvkørende/-styrende udvalg.  
 
Der er truffet beslutning om at tilbyde træning mandage og torsdage. De. af de 12 uddannede instruktører, 
der pt. er, får mulighed for at melde sig.  
 
Redskaberne fra Lykkesholm Træningscenter ankommer 29. juni. Ud over disse er der mulighed for at købe 
for de 35.000 kr., der er doneret af Lions Club. 
 
Indretningen af lokalet tager Erling Pedersen sig af og udarbejder plan for placering af redskaberne. Jenny 
Havn og Anne Olesen fra Odense Kommune har givet tilsagn om at være behjælpelige med at udarbejde 
træningsplaner. Endelig skal det sikres, at rengøringen af motionsredskaberne bliver forsvarlig.  
 
Bestyrelsen godkendte oplægget og redegørelsen.  
 

 
    
Pkt. f Afrapportering af diverse arbejdsgrupper 

 
Gruppe 1: udbrede kendskabet til Seniorhuset til seniorer af anden etnisk baggrund… 
Intet. 
 
Gruppe 2: Udvidet åbningstid … 
Café og reception bør have samme åbningstider. Det betyder, at cafeen skal have længere åbningstid 
fredage, så det imødekommer de brugere af huset, som gerne vil købe mad og drikke. Målet er bedre 
service og indtjening. Udvalget fastholder ferierne, som de er pt. Det er muligt at afholde aktiviteter, blot skal 
man selv stå for åbne/lukke. 
 
Gruppe 4: Modtagelse af nye og … 
Udvalget mener, at receptionen allerede er obs på nye besøgende og bl.a tilbyder rundvisning. ”Henviste” 
borgere vil receptionen gerne tage sig af. Hvordan informerer man om foreningernes aktiviteter? Kunne hver 
forening skrive A4-ark om dens aktivitet?  
 
Gruppe 6: Sommerhøjskole 
Målet er at starte en sommerhøjskole i 2017. Program vil være færdigt sidst på året. Mange foreninger og 
frivillige støtter op om ideen. Indholdet bliver bl.a. sang, musik, motion mv. Alle hverdage. Fest som 
afslutning. 
 
Gruppe 7: Vision 
Forslag omdelt. 
I bestyrelsen var der stemning for at vedtage forslaget, men ikke tilstedeværende foreninger skal have 
mulighed for at forholde sig til forslaget. Det er også vigtigt, at alle foreninger har mulighed for at debattere 
forslaget. Derfor kan forslaget først endelig besluttes på næste møde. 
 
Gruppe 8: Udbrede kendskabet til Seniorhuset i forhold til ensomme og mænd… 
Intet. 
 
Sponsorgruppen 
Går godt. Positive tilbagemeldinger fra virksomheder. 18. august mødes gruppen igen og beslutter endelig. 
Potentielle sponsorer vil blive inviteret. 
Bestyrelsen godkendte oplægget og arbejdsgruppens planer. 



 
F/I-gruppen – etniske grupper 
Svær opgave. Anden mødekultur. Prøvet GANG i uge 23. Dialog med kommunens konsulenter. Evt. 
arrangement i cafeen, hvor ældrekonsulenter også deltager. 

 
 
 

Pkt. g Fødselsdagsugen - evaluering 
 Festudvalget har evalueret festugen. Generelt var det en god uge. En enkelt formiddag var der 
kun få tilhørere i Hal 2. Ellers var arrangementerne velbesøgt.  
Lizzie Roll: fantastisk god uge, dog var der for lidt mad fredag. Kirstine Vad: god koordinering. Stor opgave.  
Christine Greisen var lidt trist over nogle enkelte kedelige kommentarer over for de hjælpere, der var ansat til 
at løse praktiske opgaver fredag aften. 
 

 
Pkt. h Ansættelsesudvalget - status 
Christine Greisen oplyste, at Teit Nissen Rasmussen er ansat som ny daglig leder med start 1. august. Teit 
Nissen Rasmussen er udvalgt blandt 86 ansøgere. Der var 7 ansøgere til samtale. 
Ansættelsespapirer mv. udarbejdes af Ældre- og Handicapforvaltningen.  
 
 
Pkt. i Seniorhus Odense i sommerferien 
Der blev aftale en tilsynsordning for sommerferien: 
Uge 28: Christine Greisen 
Uge 29: Kirsten og Asger Lindstrøm 
Uge 30: Lizzie Roll 
Uge 31: Kirstine Vad   

 
 
Pkt. j Forslag til mødekalender 2017 

Det udsendte forslag blev vedtaget. 

 
 
Pkt. k Evt. 
Intet. 
 
 
 
 
 
 
Erik Broby 
Referent. 

 
 
 


