Generalforsamling i Brugerrådet, onsdag den 16. november 2016.

REFERAT.

Ad. 1. Velkomst ved formand Leif Grosen til de forholdsvis få, der deltog i Generalforsamlingen.
De fremmødte kom fra henholdsvis Cafe, Flittige Hænder og Receptionen. Ingen fra de eksterne
foreninger eller fra transportguiderne deltog i Generalforsamlingen.
De få opgaver, som Brugerrådet er blevet præsenteret for i årets løb, har været i en
størrelsesorden, så de er blevet løst hen ad vejen. Antallet af henvendelser kan tolkes som noget
positivt, idet det må anses, at tilfredsheden med Seniorhus Odense er stor.
Brugerrådet mødes fremover 4 gange årligt i stedet for 2 gange årligt.
Valgt til ordstyrer: Lizzie Roll
Valgt til referent: Inger Lund

Ad 2. Kort orientering ved Teit Rasmussen omkring fremtiden.
Superwerk flytter pr. 1/3-17. De har endnu ikke fundet andre lokaler. Flytningen giver mulighed for
flere/andre nye aktiviteter. De nye brugere skal som altid modtages godt, hvilket bl.a. Brugerrådet
kan medvirke til. Træværkstedet tilhører herefter Seniorhus Odense, hvilket forhåbentligt kan
tiltrække nye brugere af værkstedet. Fitnes kan eventuelt flyttes til systuen - Seniorhus Odense er
lige nu i dialog med kommunen omkring økonomi og rammer. Andre har også kigget på lokalerne.
Eventuelle nye brugere med nye ideer skal guides videre til Teit.

Ad. 3.
Bent Lorentzen, Grete Pedersen og Inger Lund blev genvalgt.
Grete Pedersen trådte ind i Ebba Jensens sted, og som ny suppleant blev Lis Vinberg, cafeen
valgt. Inger Lund blev ny sekretær.

Ad. 4. Der var forslag fremme om, at Teit/foreningerne eventuelt kan komme med oplæg til
Brugerrådet – oplæg som Brugerrådet kan arbejde videre med. Teit tog forslaget til sig.

Leif læste skrivelse/spørgsmål/forslag op omkring økologi. Skrivelsen var blevet afleveret i
receptionen af transportguide. Indholdet blev diskuteret/besvaret. Leif videregiver besvarelsen.
Hvis besvarelsen ikke bliver godtaget eller ønskes nærmere uddybet, vil Leif tage forslaget med til
bestyrelsen i Seniorhus Odense.

Med henblik på ønske om større deltagelse til Generalforsamlingen blev det foreslået, at
Brugerrådet fremover gør mere ud af at tydeliggøre indkaldelsen.
Vi aftalte, at vi på førstkommende møde i cafe og reception kort orienterer om den afholdte
Generalforsamling for på den måde at give udtryk for, at vi ønsker at mange flere deltager.

Formanden takkede for god ro og orden og sluttede mødet.

Referat slut.
21/11-2016/Inger Lund

