
  

 

Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense 

onsdag d. 14. december 2016 

 

 

Afbud:     

Kirsten Svendsen   

Elo Holm Nielsen 

Mogens Højstrup Sørensen   

Kirsten Lindstrøm 

Nina Breilich 

Leif Grosen 

 

Dirigent: Poul Bossow 

 

Pkt. A:  Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt. 

 

Pkt. B:  Godkendelse af referat fra seneste møde 

 Godkendt. 

 

Pkt. C: Til orientering 

Formanden: Seniorhuset har modtaget brev fra ÆHF, hvori det bekræftes, at vi i lighed med de selvejende 

institutioner i 2017 kan bruge overførselsretten af under- og overskud. Overførselsretten træder allerede i 

kraft i forbindelse med regnskab 2016. Det betyder, at evt. mer- eller mindreforbrug fra 2016, automatisk vil 

blive overført til 2017.  

ÆHFs strategiske Chefgruppe har indstillet til, at seniorhuset indenfor de nuværende økonomiske rammer 

kan råde over træværkstedet, når Superwerk fraflytter.  

Ældre -og Handicap-udvalget samt embedsmænd har holdt udvalgsmøde i huset. De fik bl.a. en 

rundvisning og var yderst positive. Desværre gav mødet ikke mulighed for at fremvise de ledige lokaler hos 

Superwerk. Huset arbejder på at invitere rådmand Brian Skov til at se Superwerk, inden udvalget mødes 

næste gang d. 24. januar, hvor vores ønske om flere kvadratmeter behandles.    

 

Medlemmer af bestyrelsen:  

Kirstine/Ældre Hjælper Ældre: Efterlyste nyt vedr. branddør ved IT-afdelingen. Sekretariatet dykker ned i 

sagen. 

 

Sekretariatet:  

Bestyrelsen blev orienteret om det seneste indbrud. Jf. Helene Bengtsson fra Byggeri og Vedligehold 

regner hun med, at man hurtigst muligt laver lys-projekt ved brandvejen og forstærker særligt udsatte 

vinduer. Sekretariatet får hurtigst muligt præciseret, hvad vi må i forhold til skiltning og videoovervågning. 

De 5 x afholdte julebuffet vil blive evalueret i cafegruppen. De frivillige har været spændt hårdt for. 

Projekt-trådløs skrider godt frem og forventes afsluttet inden nytår. Lys på den lange gang på 1. sal er nu 

endelig færdig. 

 

Udvalgene: 

Lizzie/Receptionen: Husk i foreningerne at slette bookinger til jul og nytår, hvis det ikke allerede 

er gjort. 

 

Erik/Kunstudvalget: Fem kunstnere udstiller lige nu i seniorhuset – den største hidtil. 

Bestyrelsen opfordres til at komme med ros og ris. Ny udstilling kommer til februar. 

 

 Teit/Sponsorudvalget: Potentielle sponsorer er inviteret til huset i uge 2. 

 

Pkt. D: Nyt fra arbejdsgrupperne 

 Sommerhøjskolen: Endeligt program udsendt. Receptionen modtager tilmeldinger, men står ikke for 

håndtering af penge for tilmelding. Det sker ved direkte overførsel til speciel konto i Danske Bank.  

 

 



Pkt. E: Orientering vedr. Seniorhus-dagen 

 Oprindelige dato (26/1-2017) ændres på grund af for kort tidshorisont. Der arbejdes frem mod ny dato 

enten d. 9/2 eller d. 23/2. Det endelige program er under udarbejdelse. Dagen starter ca. kl.14.00 og 

slutter med spisning. 

 

Pkt. F: Status økonomi 2016 

 Teit orienterede om tallene. Ingen bemærkninger i øvrigt.  

 

Pkt. G: Motion & Fitness 

 Kredsen har besluttet at fortsætte i 2017 under de nuværende rammer. Holdene har lige nu 70 deltagere, 

som hjælper og støtter hinanden. Den generelle holdning er, at man gerne vil fortsætte efter jul. 

Åbningstiderne udvides med et par timer ugentlig. Der er afholdt et godt møde med tovholdere/instruktører, 

der efterlyser kursustilbud i forhold til at håndtere brugere med specielle typer af før skader. Enkelte er 

allerede henvist via kommunens fysioterapeuter, men kravet har fra husets side været, at de henviste skal 

være selvhjulpne.  

Erik Fangel: Har været til møde hos SDU om Motion & Fitness-pilotprojektet. Konklusionen er, at det har 

kørt langsomt - nøjagtigt som i flere andre lande. Huset har opfordret til, at projektets tovholdere kommer 

forbi og viser flaget, men det ligner ”op-ad-bakke” i forhold til en fortsættelse af samarbejdet. 

  

Pkt. H: Eventuelt 

 Christian/Krepo: Takkede for opmærksomheden ved foreningens jubilæum. 

Flemming/Mødestedet: Grafisk værksted har udstillet på Korup Sognegård. Det afstedkom et længere  

tv-indslag i lokal-tv. Pointen var, at udstillerne optrådte i Seniorhusets navn. Mødestedets jazzorkester har 

lavet udkast til ansøgning, hvor man hos Energi Fyn søger midler til udstyr til udadvendte aktiviteter. 

Punktet i forhold til udadvendte aktiviteter og følgerne heraf tages op på næste bestyrelsesmøde. 

Ellen/OK-klubben: Er meget glad for den nye kopimaskine, der hurtigt og effektivt kan producere foldere. 

Erik Fangel/Onsdagsdans: Store roser til cafeens personale for arbejdet med julebufferne. Vi skal holde os 

for øje, at vi ikke misbruger vores frivillige. 

Bent/Flittige Hænder: Hvis ikke man overholder regler vedr. leje af lokaler, så skal det koste et minimums 

beløb. Forslag bringes videre til næste bestyrelsesmøde. 

 

 Næste bestyrelsesmøde er d. 18. januar 2017 kl. 14.15 i Mødelokale 1, hvor vi bl.a. afholder julefrokost. 


