
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense 

onsdag d. 21. september 2016 

 

 

Afbud:  

Poul Bossow  

Kirsten Lindstrøm 

Elo Holm Nielsen 

 

Dirigent: Birte Bjerre 

 

Pkt. A:  Godkendelse af dagsorden 

 Ingen bemærkninger. 

 

Pkt. B:  Godkendelse af referat fra seneste møde 

 Ingen bemærkninger. 

 

Pkt. C: Til orientering 

Formanden, Christine Greisen: Hans Jørgen Rasmussen er udtrådt af bestyrelsen i OK-klubben. Kirsten 

Runge er ny formand. Ellen Kjær Hansen er næstformand og valgt ind i bestyrelsen i seniorhuset. 

Suppleant til seniorhusets bestyrelse er Hanne Bruun Rasmussen. Christine sørger for blomster til Hans 

Jørgen Rasmussen. 

 

Medlemmer af bestyrelsen  

Lizzie Roll: Kopi om slidgigt-foredrag blev runddelt.  

Kirsten Svendsen: Vi har åbent kontor alle torsdage fra kl. 13-14.00 for pårørende og dementramte.  

Mogens Højstrup: Mødestedet vil i oktober afvikle flere spændende foredrag, så hold øje med 

hjemmesiden - bl.a. Kim Brams’ ”Praktisk vej til bedre livskvalitet”. Strygekvartet er startet i Mødestedet. 

Blød opstart, men med tiden bliver de helt sikkert nok til et helt orkester. Afspænding-massage-gruppen 

v/Karen Andersen søger nye frivillige. Kaj Therkildsen afvikler workshop ”Det 3. måske den 4. alder”. 

Cabery til november med tre forestillinger. Spilledage bliver 22/11, 24/11 og 26/11.  

 

Sekretariatet:  

Opfølgning på lys-situationen: De fleste småopgaver er efterhånden løst, men udfordringen er stadig den 

lange gang på 1. sal. Huset afventer svar og løsning fra kommunen. Aktuel er der gået en sensor i 

Vandrehallen, men en ny er bestilt. Indtil videre kan lyset aktiveres via køkkenet. 

Kopimaskinen: Leverandøren har travlt, så selv om det nu er tre uger siden, den gamle aftale ophørte, så 

har de endnu ikke kunne levere. Så snart der foreligger en dato, meldes den ud - også i forhold til de 

foreninger, der har størst behov for at modtage undervisning i brugen af den nye maskine. 

Seniorinformationsdagen 7. september: 100 fremmødte, der viste stor interesse for rundvisningerne. 

Derfor tilpasser arbejdsgruppen næste info-dag, så der ud over kommunens information også er tid til at 

vise huset frem og besøge standene i Hal 2.  

Ansøgning om optagelse: Huset har modtaget ansøgning fra Hjerteforeningen, som ønsker at blive en del 

af seniorhuset. Bestyrelsen vil sammen med referatet fra dette møde modtage kopi af ansøgningen. 

 

Udvalgene: 

Onsdagsdans v/Erik Fangel: Hvornår skal der være juleafslutning? (Svar: 1/12, 6/12, 9/12, 12/12 og 14/12) 

14. december vil Onsdagsdans gerne byde ind med 100 tilmeldinger.  

Cafe v/Christine Greisen: De frivillige i cafeen vil gerne vide, hvem de skal servicere, og hvem de ikke skal. 

Det kniber ind i mellem med at finde frivillige. Der afholdes cafemøde i næste uge, hvor nye retningslinjer 

vil blive drøftet. 3/11 bliver Spil Dansk-dag her i huset. 

Receptionen v/Lizzie Roll: Receptionen er begyndt med arbejdet omkring frivilligfesten. Lis arbejder på en 

liste over frivillige. Formændene udarbejder en samlet tilmelding med navn, mail og telefonnummer via 

receptionens mail. Af indbydelsen skal det fremgå, hvem der er inviteret. Punktet i forhold til principper for 

hvem, der kan deltage tages med som punkt på næste bestyrelsesmøde.  

  

 

 



Pkt. D: Situationen i Superwerk A/S v/Christine Greisen 

 I dag har huset holdt møde med Trine Glassow og formanden Karen Maigaard. Superwerk A/S er blevet til 

et aktieselskab sammen med Virksomhedsporten og Ramsdalgruppen. Det giver nye aktiviteter, der 

kræver mere plads. Superwerk A/S har derfor opsagt sine lokale med udgangen af februar 2017. Der 

forestår et større arbejde med at få afviklet det eksisterende fællesskab omkring Træværkstedet. Christine 

og Teit har aftalt at mødes mod tovholdere i næste uge i forhold til at se nærmere på udstyret. Vi er tryg 

ved at have tovholdere med til at give råd og vejledning. Seniorhuset har kigget på lokaler hos Superwerk 

A/S i forhold til bl.a. Motion-Fitness og andre nye aktiviteter. Det gælder systuen og forretningen. Systuen 

ligger ikke helt ideelt i forhold til Motion-Fitness. Systuen kunne blive til blomster-, grafisk-, og 

malerværksted. Mødestedet har nye planer på bedding bl.a. stenslibning og keramik. Butikken er ideelt til 

fitness. Superwerks husleje andrager ca. 28.500 kroner. Tanker og ideer er velkomne. Superwerk vil gerne 

ud før, hvis der kan opnås en form for kompensation, der dækker evt. fastnaglet udstyr og et farvel før tid. 

Seniorhuset skal give svar senest 1. oktober. Vi skal hurtigst muligt have styr på, hvad vi økonomisk kan 

løfte. Vi skal have alle facts på bordet, inden vi træffer en beslutning. Vi skal have tid til at træffe den rigtige 

beslutning. Der indkaldes hurtigst muligt til møde i Driftsøkonomiudvalget, hvor husets økonomi belyses. 

Konklusionen var, at vi ikke kan afgive bindende svar til Superwerk inden 1. oktober. 

 

Pkt. E: Nyt fra arbejdsgrupperne 

 Sommerhøjskolen v/Christine Greisen: Gruppen satser på at have et program klar til næste uge. 

 Mandeklub v/Ellen Kjær Hansen: Vi skal vide, hvor vi kan være den ene gang om måneden? Der er mange 

gode ideer og tanker. Der arbejdes videre i gruppen, inden der indkaldes et introduktionsmøde. 

 Flygtninge-indvandrer v/Birte Bjerre: Gruppen arbejder primært med bosniere, iranere og pakistanere. De 

iranske er meget interesserede. Det samme er bosnierne, der gerne vil mere om huset. Fælles for de tre 

grupper er, at de gerne vil komme enkeltvis eller sammen i små grupper. Kønsfordelingen er meget 

forskellig. Man skal i receptionen være klar til at tage imod. Vi informerer om sociale fællesskaber med 

danskere. Vi er inviteret ud til Mimers Brønd til en rundvisning.  

 Udsmykning af salen v/Lizzie Roll: Arbejdet hviler pt. pga. Motion&Fitness.  

Petanque v/Mogens Højstrup: Fremstød laves i foråret. Skitse til udsmykning af væg er undervejs i 

arbejdsgruppen. Der arbejdes hen over vinteren med projektet. Til maj skulle det hele være færdigt. 

 

Pkt. F: Frivilligfest 18. november 

 Der blev nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af: Erik Fangel, Kirstine Vad, Leif Grosen og Teit 

Rasmussen.   

 

Pkt. G: Motion&Fitness v/Kirstine Vad 

Lions har været på besøg for at se, hvad pengene er brugt til. Der fulgte ingen yderligere forpligtigelser 

med i forhold til, hvad det resterende pengebeløb skal bruges til. Flere hold er i gang, men vi har ikke 

meldt stort ud. Tovholdere vil ikke være alt for bundet. Der kan maks. være 10 personer på et hold. 

Betaling: pilotprojekt: det koster 10,- kr. pr. gang, men skal betale for et længere tidsrum. En digital 

betalingsløsning er endnu ikke helt på plads, men mulig. Tovholderne er ikke meget for at være involveret i 

økonomi. Receptionen kan også være en del af økonomi-løsningenDen første time er gratis. Herefter sker 

bindende tilmelding. En pengekasse-løsning fungerer fint hos Mødestedet. En løsning kunne også være 

MobilePay. Pengene vil i første omgang kræves ind ”manuelt”. Gruppen savner også svar på, om SDU vil 

fortsætte ”Projekt Sitless” i samarbejde med Odense Kommune. Et samarbejde er fint, men en udmelding 

skal vi have nu. SDU skylder huset feedback på hele processen, og de erfaringer som er gjort. Kommer 

der fremadrettet ikke nogen på tirsdagsholdet, vil der blive annonceret via hjemmeside.  

 

Pkt. I: Eventuelt 

Leif Grosen: I Vandrehallen på Cafe-siden udstiller Ole Højstrup. Han er samtidig musiker. Han vil gerne 

tilbyde sig som hyggepianist, når huset har et behov i festlige sammenhænge. Så husk ham. 

 Teit Rasmussen: Takkede for sin reception i mandags. Ros til Erik Grønlund for sin indsats med dias-serie. 


