
 

 

   

 

Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense 

onsdag d. 18. januar 2017 

 

 

Afbud:     

Elo Holm Nielsen (og suppleant Allan Hansen) 

Helge Petersen 

 

Dirigent: Poul Bossow 

 

Pkt. A:  Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt. 

 

Pkt. B:  Godkendelse af referat fra seneste møde 

 Godkendt. 

 

Pkt. C: Til orientering 

Formanden:  

Forretningsudvalget har været til reception for Anker Boye. Seniorhuset fik snakket med mange vigtige og 

særligt udvalgte og forhåbentlig gødet jorden i forhold til ønsket om flere kvadratmeter. 

Ældre- og Handicapudvalget v/Bente Monsen oplyser, at behandlingen af seniorhuset ønske om flere 

kvadratmeter (lokaler hos Superwerk) ikke kommer på udvalgsmødet før til februar. Det er positivt i forhold 

til at finde den nødvendige finansiering. 

 

Medlemmer af bestyrelsen:  

Lizzie/Gigtforeningen har modtaget sammenklappelig kørestol samt rollator. De vil blive sat ved 

receptionen til fri afbenyttelse for husets gæster/brugere. 

 

Christian/Krepo mindede om at ulåste døre altid skal stilles tilbage som låste. De personer, som i huset har 

mulighed for at stille ulåst, vil modtage reminder-mail. 

Krepo har modtaget mail fra en frivillig, som gerne vil have oplyst, hvem der kan leje seniorhuset. Teit 

sender dels husets vedtægter og ”Retningslinjer vedr. forplejning …” ud til vedkommende med 

supplerende info. 

 

Mogens/Mødestedet: Yonna Tornehave (Tegne og Maleaktiviteten) har været ude for en trafikulykke, men 

klarer sig uden men. Hun vil gerne have udsat planlagt udstilling til efteråret. Kunstudvalget nikkede ja. 

 

Kirstine/Ældre Hjælper Ældre: Kontaktet af Mette Bihl, Odense Kortfilm. De vil gerne komme og vise 

kortfilm om udvalgte temaer i relation til Odense. Interesserede foreninger kan kontakte hende på  

25 57 88 22. 

 

Bent/Flittige Hænder: Der skal endnu engang henstilles til, at man ikke piller ved hoveddørens indstillinger. 

Efter bortkomst af to nøgler til porten, er cylinderen nu udskiftet. Koden er uændret. Der vil blive indhentet 

tilbud på ny elektronisk lås, så vi kan bruge vores eksisterende briknøgler.  

 

Sekretariatet:  

Har modtaget rapport, der beskriver forslag til forbyggende indsats i forbindelse med seneste indbrud og 

hærværk. Kan rundsendes hvis man ønsker. Seneste nyt efter indbruddet er, at politiet er tæt på opklaring.  

Blitek kommer forbi i uge 3 for at lave en nærmere behovsanalyse mht. opsætning af lys og sensorer. 

Siden indbruddet er der opsat skilte på udvalgte døre og vinduer, der fortæller om ”ingen kontanter i huset 

efter lukketid”. Sekretariatet har modtaget rekvisition til at få udbedret skader (malerarbejde) ved 

kontorerne. 

Gennem en frivillig i receptionen er sekretariatet blevet gjort opmærksom på en fond (Poul Erik Bech 

Fonden), der støtter mange forskellige formål. Link kan rekvireres gennem sekretariatet. 

Husk tilmelding til Seniorhusdagen d. 23. februar - invitation og program er udsendt. 



 

 

 

Udvalgene: 

Lizzie/Receptionen har behov for nye PC’ere. Emne til næste driftsøkonomiudvalgsmøde. 

 

Erik/Onsdagsdans har som tidligere nævnt doneret 10.000 kroner til bedre udluftning i Hal 2. 

Der arbejdes på sagen i forhold til at skabe den nødvendige økonomi. Efterfølgende er aftalt, at 

pengene indtil videre overføres og deponeres i Økonomisystemet øremærket ”udluftning”. 

 

Erik/Kunstudvalget skal tages i ed i forhold til placering af sponsorskilte. Det vil ske. 

 

Pkt. D: Nyt fra arbejdsgrupperne 

 Intet at berette. 

 

Pkt. E: Intern IT-kommunikation i seniorhuset 

 Mange ting internt i seniorhusets kan gøres lettere gennem etablering af intranet. Huset har efterhånden 

vokset sig stort. Der var fuld enighed om, at Kirstine Vad kan arbejde videre med emnet.  

 

Pkt. F: Udadvendte aktiviteter 

 Odin Jazz Band vil gerne søge penge til indkøb af diverse effekter og instrumenter til brug internt og ved 

udadvendte aktiviteter. Mødestedet har ikke indvendinger mod, at Odin Jazz Band søger i regi af 

Mødestedet. Ejerskabet på de midler, som kan opnås, bruges i regi Mødestedet og skriftelig overenskomst 

udarbejdes. Bestyrelsen gav grønt lys til at søge. 

 

Pkt. G: Udvalgsarbejdet i seniorhuset 

 Udgangspunktet er husets Frivilligfest samt Seniorhusdag. Arbejdet skal i gang i god tid. Leif, Lizzie, Erik 

og Teit udgør arbejdsgruppen i forhold til Frivilligfesten 2017. Det blev besluttet, at fremtidige frivilligfester 

altid afvikles i uge 46. Derfor er festen i år flyttet til fredag d. 17. november. 

  

Pkt. H: Eventuelt 

 Birthe/PTU har til orientering booket køkken/cafe samt Salen til julefest d. 28/11. 

Ellen/OK-klubben har ud over nye ansigter i bestyrelsen også nyindrettet sine lokaler. Kig endelig ind. 

Klubben har endvidere oprettet ny bridgeklub med hele 27 nybegyndere. 

Mogens/Mødestedet/Revyen spiller i foråret i uge 17. I uge 45 gælder det Dyrene i Hakkebakkeskoven.  

Mødestedet starter nyt yoga-hold mandag d. 23/1 - overtegnet allerede. 

Kristine/Motion og Fitness har igen udvidet sine åbningstider. Er allerede booket.  

Christian: Trådløse IT-løsninger i mødelokalerne i stueplan er tilendebragt. Hal 2 afventer. 

 

 Næste bestyrelsesmøde er d. 22. februar 2017 kl. 14.15 i Kunstværkstedet. 


