
  

 

Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense 

onsdag d. 26. oktober 2016 

 

 

Afbud:  

Kirsten Svendsen 

Erik Fangel 

 

Dirigent: Poul Bossow 

 

Pkt. A:  Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt. 

 

Pkt. B:  Godkendelse af referat fra seneste møde 

 Godkendt. 

 

Pkt. C: Til orientering 

Formanden: Christine Greisen har sammen med Teit og Ove (tovholder i Træværkstedet) afholdt møde 

med chefkonsulent Anne Grete Pilgaard (Team Frivillighed) om Træværkstedet. Positiv tilbagemelding. 

Anne Grete Pilgård laver sagsoplæg til ÆHF for at finde en løsning, hvor Træværkstedet indgår i husets 

fremtidige driftstilskud. Forventningen er, at ÆHF siger ja til husets ønske om at overtage Træværkstedet. 

 

 Medlemmer af bestyrelsen: 

Mogens Sørensen: Odense Senior Revy afholder cabery. Billetsalg starter d. 31/10. Spisning med platte 

og revy til 150 kroner. Mødestedet afholder generalforsamling d. 28/10. Foredrag sat på plakaten til foråret. 

Følg med på hjemmesiden. 

 

Leif Grosen: Brugerrådet afholder sin generalforsamling d. 16/11 - nærmere følger. 

 

Birte Bjerre: PTU afholder 22/11 julefest – samme dag som Caberyen starter. Logistikken kommer 

heldigvis til at gå op. Foredrag ”Glad-projekt” d. 27/10. 

 

Lizzie: Borgermøde d. 1/11 med Gigtforeningen er udsolgt. Næste år afholder Gigtforeningen foredrag 

med Lotte Heise til afvikling d. 20/3. Juletræ klar til d. 22/11. 

 

Sekretariatet: Ny kopimaskine er oppe at køre, og flere foreninger har allerede brugt maskinen. Den nye 

maskine viste sig at være et par tusinde kroner billigere end den første ”nye”. Sekretariatet hjælper gerne 

foreningerne i gang. Sekretariatet får fra tid til anden henvendelser fra foreninger og organisationer, som er 

på jagt efter frivillige. Sekretariatet videresender relevante henvendelser, så kan man selv sortere. 

Huset fået et takkekort fra den afgående formand i OK-Klubberne, Hans Jørgen Rasmussen. 

Han takker for opmærksomheden i anledning af sin fratrædelse som formand for OK-

Klubberne.  

 

Udvalgene: 

Kunstudvalget: Fra d. 18. november kommer nyt kunst på væggene, fernisering d. 1. december 

kl. 13-14, hvor de udstillende kunstnere præsenteres. Der bydes på rødvin/hvidvin, kaffe og 

småkager. Man er meget velkommen. Ole Højstrup underholder. 

  

Festudvalget: 3/11 er der Spil Dansk. Heimerkoret, Kol-koret, Svanekoret og H.C. Andersen underholder. 

Indbydelser er sendt til bestyrelsen og suppleanter. 

 

Receptionen: Arbejder på at løse PC-problemer herunder realisering af ”Dagens program”. Poul 

Hesselballe hjælper, men der undersøges om, der skal udskiftes udstyr. 

 

Søndagscafe: Ole Højstrup underholder til førstkommende cafe. 

 

 

 



Pkt. D: Nyt fra arbejdsgrupperne 

 Sommerhøjskolen d. 31/7-4/8-2017: Oplæg runddelt. Programmet er stort set på plads og er ude inden 1. 

december. Plads til 50 personer. Hvis hver deltager betaler 1.200 kroner, løber budgettet rundt. Der vil 

blive søgt udviklingspenge i kommunen. Tvivl om beløbet er for højt. En løsning kunne være halvdelen ved 

tilmelding og resten 14 dage inden afvikling.  

 

 Flygtninge Indvandre: Har besøgt Mimers Brønd-projektet, der er flyttet til Vollsmose. Men utilpassede 

unge skaber desværre en vis utryghed.  

 

 Sponsorgruppen: 8 potentielle virksomheder inviteres til huset i januar. Prototype på sponsorskilt er klar. 

Skilte med påtrykt logo påtænkes placeret henover elevatoren. Kunstudvalget skal tages i ed om placering. 

 

 ”Nøglegruppen”: Bestilte nøgler skal afhentes hurtigst muligt. Tidsfrist på en uge – ellers nulstilles de. 

 

Pkt. E: Frivilligfest 18. november 

 Underholdning, forplejning (Ryslinge Forsamlingshus) og medhjælp i køkkenet er på plads. 

Opgavefordeling er udsendt sammen med invitationen. Husk at melde tilbage til Festudvalget.   

Rester skal videre til Kirkens Korshær. Aftale samordnes.  

 

Pkt. F: Økonomi 

 Økonomi-oversigten blev gennemgået. En rettelse: Under indtægter står ”eksterne indtægter” to gange. Ud 

for beløbet 88.250 kroner skal der stå ”interne”. Det ser ganske godt ud med cafedriften som primære 

indtægtskilde. Enkelte punkter blev gennemdrøftet, hvorefter den omdelte prioritetsønskeliste blev 

gennemgået punkt for punkt og besluttet.  

 

Pkt. G: Eventuelt 

 Intet. 

 

 Næste bestyrelsesmøde er d. 23. november kl. 14.15 i Mødelokale 1. 


