
  

 

Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense 

onsdag d. 23. november 2016 

 

 

Afbud:  

Nina Breilich 

Birthe Bjerre 

Poul Bossow 

Mogens Højstrup 

Helge Petersen 

 

Dirigent: Lizzie Roll 

 

Pkt. A:  Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt. 

 

Pkt. B:  Godkendelse af referat fra seneste møde 

 Godkendt. 

 

Pkt. C: Til orientering 

Formanden: Har afholdt møde med ÆHF om økonomi. Punktet uddybes senere. Cafegruppen har 

udarbejdet retningslinjer vedr. cafedrift. Papiret blevet gennemgået. Det udsendes til bestyrelsen. 

 

Medlemmer af bestyrelsen: 

Christian Pedersen: Mindede om, at Krepo fredag afholder reception i Hal 2 i anledning af foreningens 25 

års jubilæum. Alle er velkomne. 

 

Dagmar Andersen: Mindede om Seniorinfo-møde d. 30/11. Her vil ÆHF uddele julestjerne i relation til 

projekt ”jul og ensomhed”. 

 

Erik Fangel: Kunstudvalget afholder fernisering d. 1. december kl. 13-14.00 i anledning af nye udstillere. 

Alle er velkommen. Donation fra Onsdagsdans i relation til ventilation afventer udbetaling. 

 

Sekretariat: Mindede ligeledes om Seniorinfo-møde og den åbne dørs politik. Orienterede om indbruddet 

tidligere på måneden. Kommunen udarbejder analyse i forhold til præventiv indsats. Forslag forventes 

præsenteret i relation til kommende møde med Helene Bengtsson fra Byggeri og Vedligehold/Odense 

Kommune. Orienteringen afstedkom kommentarer omkring hoveddøren. Christian og Elo kigger 

låsesystemet efter herunder hvem, der har diverse rettigheder samt eftersyn af portlås.  

 

Pkt. D: Nyt fra arbejdsgrupperne  

Sommerhøjskolen: Ny deltagerpris er vedtaget til 1.150 kroner. Der er enkelte ændringer til tidligere 

skitserede program, der snart går i trykken. 

 

Pkt. E: Seniorhus-dag d. 26. januar 2017 

Forretningsudvalget foreslår d. 26. januar som Seniorhus-dag 2017. Seniorhus-dagen skal bl.a. ses som et 

værktøj til at holde sammen på bestyrelsen, samle op på forskellige ting og lufte holdninger. Resultatet af 

de seneste Seniorhus-dage blev bl.a. den nye vision, Sommerhøjskole, flygtninge-indvandrer-

arbejdsgruppen m.m. Der var flertal for at gennemføre dagen. Forretningsudvalget samt Kirsten Lindstrøm 

og Kirsten Svendsen blev valgt til arbejdsgruppen, der skal arbejde videre med indhold. Ideer sendes til 

Forretningsudvalget hurtigst muligt.  

 

Pkt. F Økonomi-status pr. 21. november 

Side 1 i status blev gennemgået og kommenteret af Teit Rasmussen. Ingen bemærkninger i øvrigt. 

 

Pkt. G Økonomi -  overførsel af midler til 2017 

Side 2 i forhold til økonomi-status herunder budget for resten af 2016 blev gennemgået. Tallene viser et 

forventet overskud på lidt over 150.000 kroner. Der vil blive ansøgt om overførsel af et beløb på 200.000 



kroner til budget 2017. Det skal pointeres, at der ingen garanti er for, at huset i lighed med 2015 kan få lov 

til at overføre midler, men forsøget vil blive gjort gennem dialog med ÆHF. 

 

Pkt. H Motion&Fitness – udvalgets beføjelser og fremtid? 

Siden september har der været afviklet motion og fitness. Motion&Fitness var oprindeligt et pilotprojekt, 

men siden september har huset haft egne hold, hvortil der af praktiske årsager ikke kan være flere 

deltagere på. Venteliste er oprettet. Brugere udviser stor tilfredshed, da holdene arbejder i trygge rammer. 

Huset skal beslutte om, M&F skal fortsætte som en fast del af husets aktiviteter. Det var der i bestyrelsen 

et klart flertal for samt, at M&F skal fortsætte i sin nuværende form og med den nuværende arbejdsgruppe 

bestående af Kirstine, Christian, Kirsten og Erling.  

 

Christine Greisen nævnte jf. dagsordenens Pkt. C sit møde med ÆHF. Motion&Fitness startede oprindeligt 

op på opfordring fra ÆHF samt SDU, så det er på sin plads at få flyttet Motion&Fitness ind i nye og større 

lokaler (Superwerk). Det administrative arbejde i den anledning er startet i ÆHF v/chefkonsulent Anne 

Grete Pilgård.   

 

Pkt. I Evaluering af Frivillighedsfest 

Leif Grosen fra festudvalget takkede bl.a. for velviljen blandt alle til at gøre aftenen vellykket, specielle 

roser til receptionen og Erik Grønlund for arbejdet og ideen med at sammensætte folk på kryds og tværs. 

Flg. blev konkluderet: Der var klar tilslutning til, at arbejdet i festudvalget til næste år skal i gang noget før. 

Tilmelding igen i receptionen, men gerne gennem personlig tilmelding. Der skal vaskes helt op, inden 

aftenen sluttes. Baren skal have en hjælper. Herberget blev glad for overskudsmad. Ideen gentages til 

næste år.  

 

Pkt. J Eventuel  

 Receptionen: Til interesserede har huset fået leveret 2017-kalendere. De ligger til afhentning i receptionen. 

  

Dagmar Andersen oplyste om henvendelse fra SDU-studerende Simone Degn; ”Projekt Genbolig” – FU-

tager stilling til, om projektet skal på som emne til næste bestyrelsesmøde. 

 

 Næste bestyrelsesmøde er d. 14. december kl. 14.15 i Kunstværkstedet.   


