
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense 

onsdag d. 24. august 2016 

 

 

Afbud:  

Poul Bossow 

Erik Fangel Poulsen  

Nina Breilich 

 

Dirigent: Birte Bjerre 

 

Pkt. A:  Godkendelse af dagsorden 

Vedr. Pkt. G: Medtaget under punktet blev redegørelse for indkøb af kopimaskine og fastholdelse af 

kopipris til drøftelse og beslutning. Øvrige punkter godkendt. 

 

Pkt. B:  Godkendelse af referat fra seneste møde 

 

Pkt. C: Til orientering 

Formanden, Christine Greisen:  

Vedr. Træværkstedet: Christine har kontaktet Per Rygaard, der kunne informere om, at der arbejdes fuldt 

ud med sagen. Christine afventer snak med Anja (Superwerk), når hun er tilbage fra ferie (uge 35). 

Herefter venter snak med Jane Jegind. Ove fra Træværkstedet har fremsendt mail, hvor situationen 

beskrives. 

Kølerummet: ikke helt færdig, men stærkt på vej til at blive det.  

Forslag vedr. reception for Teit – mandag d. 19/9 – kl. 13.30. Bestyrelsen nikkede ja. 

 

Medlemmer af bestyrelsen og udvalg: 

Lizzi Roll: Lys vedr. Røde Kors og på gangen 2. sal vil snarest blive lavet jf ønsker. Overskydende lamper 

gemt væk under loftet. Hvad skal der ske med dem?  

Mogens Højstrup: Har talt med Ove om situationen i Træværkstedet. Han blev henvist til bestyrelsen. Uge 

47 er afsat til revy. Foredragsrække efterår/forår planlagt. Væg ved petanque-banen udsmykkes. 

Arbejdsgruppe nedsat. Efter 12/10 briefes Teit. Fremstød om petanque laves til foråret, når udsmykning er 

færdig. Ny aktivitet: kammermusik-gruppe starter op i september. Keramik-hold startes måske også. 16/12: 

juleafslutning for Mødestedets tovholdere. Dagmar: mindede om Seniorinfodag 5/9. Frivilligfest er 

programsat til 18/11. Elo: spurgte til halvtag til rygere. Eftersom rygning ikke er tilladt på kommunens 

matrikler, så er en godkendelse af halvtag næppe tænkeligt (svarede Teit).  

Kirstine Vad: ”Mandeudvalget” (ny aktivitet) er kommet i gang med at undersøge diverse. Mere tilgår 

næste bestyrelsesmøde.  

Receptionsudvalget v/Lizzi Roll: Der er gang i butikken igen efter ferien i forhold til procedurer og opgaver. 

Mindende om at foreningerne skal melde aktiviteter af til Efterårsferien.  

 

Pkt. D: Forretningsgang vedr. punkter ”Til orientering” 

Punktet ”Til orientering” bliver ofte til store diskussioner. Hvis man har et emne, man fornemmer kan 

komme til at fylde meget, skal emnet være forretningsudvalget i hænde 10 dage før programsatte 

bestyrelsesmøde. Forslag vedtaget. 

 

Pkt. E:  Ny procedure vedr. udlevering af nøgler 

Christian Pedersen: Nøglelisterne er blevet gennemgået, men der mangler stadig navne, som skal tjekkes. 

Formanden udfylder skemaet på den frivilliges vegne, så nøgle, der udleveres, kun giver adgang til de 

rigtige døre. Det er kun forretningsudvalget, der kan stille låse om for at reducere antallet af nøgler i omløb. 

Husk at aflevere nøgler, når folk stopper i huset.  

Christine Greisen: hovedreglen er, at bestyrelsen har nøgle til hovedør, bagdøren, egne lokaler, alm. 

mødelokaler. Foreningens bestyrelser har nøgle til hoveddøren, bagdøren, foreningslokaler og 

mødelokaler. Hvis man skal have adgang til andre døre, så er det kun efter aftale med pågældende 

formand. Frivillige i cafeen har adgang til hoveddør og bagdør, cafeen og kølerum. Flittige Hænder: overalt 

undtagen sekretariat. Receptionen: overalt, undtagen cafeen, kølerum og sekretariat. Forretningsudvalget 

har også adgang til Sekretariatet. Eksisterende nøgler laves ikke om. Holder man op, skal nøgle afleveres.  

Beskrevet procedure vedtaget. 



 

Pkt. F: Motion&Fitness 

Kirstine Vad gennemgik kort projektet herunder planen om flytning til Frivilligcentrets nuværende lokaler 

(når de flytter ind i OBC), tovholdere der er uddannet i instruktion og træning etc. Husets brugere tilbydes 

plads med opstart i uge 37 efter ”først-til-mølle-princippet”. Bestyrelsen godkendte redegørelsen og 

oplægget, herunder betaling således at prisen frem til jul bliver 150 kroner for en ugentlig tid - og to tider 

pr. uge skal koste 250 kroner. Forslag vedtaget. 

 

Pkt. G: Overordnet økonomi 

Teit Rasmussen: Status over økonomien blev kort gennemgået. Omdelte papir herunder praktiske forhold 

og økonomi blev gennemgået og beskrevet. I dag er kopimaskinen forsynet med foreningernes koder. Et 

flertal besluttede at ændre proceduren til et lukket system. Det vil sige, at det kun er foreningen, der har 

koden. Bestyrelsen besluttede på den baggrund at vedtage indkøb af ny kopimaskine samt fastholdelse af 

kopipris. 

 

Pkt. H:  Ny vision om Seniorhus Odense (forslag tidligere omdelt) 

Forslaget om Ny Vision er vedtaget uden ændringer. 

Mogens Højstrup forlod mødet under pkt. H 

 

Pkt. I: Eventuelt 

Bent Lorentzen: Kølerummet fungerer. Inden for en uge bør rummet været helt færdig inkl. flytning af væg 

og andre mindre udbedringer.  

Lizzi Roll: I skal gå til jeres forening og understrege, at Receptionen qua ny procedure ikke længere kan 

hjælpe med kopieringsopgaver.  

 

   


