
 

 

   

 

Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense 

onsdag d. 22. februar 2017 

 

 

Afbud:     

Dagmar Andersen 

Nina Breilich 

Helge Petersen 

Erik Fangel Poulsen 

 

Dirigent: Poul Bossow 

 

Pkt. A:  Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt. 

 

Pkt. B:  Godkendelse af referat fra seneste møde 

Link til ”Poul Erik Bech-fonden” blev efterlyst. Mere info på www.poulerikbechfonden.dk  - øvrigt godkendt. 

 

Pkt. C: Til orientering 

Formanden:  

Positivt svar fra ÆHF-forvaltningen i forhold til indstillingen om overtagelse af yderligere kvadratmeter hos 

Superwerk og FCO. Dagsorden og sagsfremstilling kan ses på kommunens hjemmeside. Der afholdes 

møde 8. marts med By- og Kultur i forhold til praktiske forhold vedr. overtagelsen af de nye lejemål. 

Seniorhuset er pr. 1. januar 2017 kommet ind under ”Sundhedsafdelingen”. På den baggrund har FU holdt 

møde med afdelingschef Jan Lindegaard. Der arbejdes i kulissen med visse strukturændringer. Det 

betyder sandsynligvis, at seniorhuset skal have redefineret sin driftsoverenskomst med kommunen. En ny 

aftale træder tidligst i kraft 1. januar 2018 og efter en genforhandling. 

Der er snart Generalforsamling i seniorhuset. Formanden oplyste i den anledning, at hun ikke ønsker at 

genopstille.  

 

Medlemmer af bestyrelsen: 

Elo/Faglige Seniorer: Receptionen må gerne være opmærksom på, at bestilte varer havner det rigtige 

sted. 

 

 Sekretariatet: 

Kommunen har bevilget belysning/skumringsrelæ til forebyggelse af indbrud. Belysningen etableres langs 

brandvejen og hele vejen rundt om bygningen. Det blev et nej til dummy-kamera. Arbejdet starter i uge 8.  

Statistik over besøg på hjemmeside. Midt i februar over en periode på 12 dage havde seniorhuset i alt 

1.528 besøgende – et pr. dag-snit på 128. Af dem var hele 62% nye besøgende. De 1.528 besøgende fik i 

alt vist knap 5.000 sider og brugte i snit ca. 3 minutter hver! Lige nu har vi lidt over 1100 abonnenter på 

nyhedsbrevet.  

Projekt ”Demens Venligt Odense” tilbyder de frivillige i seniorhuset i at blive uddannet ”demens-ven”. Det 

tilbud har receptionen og cafeens frivillige sagt ja-tak til. Samme tilbud får bestyrelsen. Datoer for kurset 

(varighed ca. 60 minutter) er mandag d. 13. marts kl. 14.00 og fredag d. 17. marts kl. 10.00. Mere info er 

vedhæftet dette referat. Tilmelding på mail til Teit senest 10. marts. 

 

Udvalgene:  

Kunstudvalget: Husk fernisering for nye kunstnere torsdag d. 23. februar. 

 

Pkt. D: Nyt fra arbejdsgrupperne 

Flygtninge/indvandrergruppen er omdøbt til ”Integrationsudvalget”. Her arbejder man på en ”kulturdag”, 

hvortil der skal tilknyttes tovholdere til forskellige aktiviteter i workshop-lignende regi. 

 

 

 



 

 

Pkt. E: Ansøgning fra Hjerteforeningen om optagelse i Seniorhus Odense 

Der har været afholdt møde i FU, der indstiller Hjerteforeningen til optagelse i Seniorhus Odense. 

Hjerteforeningen er bekendt med lokalesituationen, men har minimale behov til brug af mødelokale samt 

mulighed for at opbevaring af forskellige effekter herunder fælles computer. 

 

Pkt. F: Økonomi 2016 

Teit gennemgik det udleverede regnskab punkt for punkt. Ingen bemærkninger. 

 

Pkt. G: Budget 2017  

Teit gennemgik listen over de prioriterede ønsker udarbejdet af Driftsøkonomiudvalget. Det skal 

undersøges, om ”Nye computere/skærm til receptionen” eventuelt kan indgå i en nærmere aftale med 

Ældre hjælper Ældre, som står overfor at skulle udskifte dele af sit udstyr. Status rettes til prioritet 1. 

Bemærk enkelte prioriteter står anført i parentes – det betyder, at der ikke foreligger et konkret tilbud,  

men udelukkende er udarbejdet et internt overslag. Anvendelse af overskuddet blev vedtaget. 

 

Pkt. H: Superwerks fraflytning 

Det ligger fast, at Superwerk fraflytter 28. februar. Straks efter (1. marts) overtager seniorhuset 

Træværkstedet, hvor arbejdet med at installere nye låse, udbedre skader og etablering af fryserum 

påbegyndes. Så vidt muligt udarbejdes i samarbejde med Træværkstedet, Flittige Hænder og Sekretariatet 

en plan over det praktiske. 

I forhold til ”systuen” vil Motion og Fitness-arbejdsgruppen udarbejde plan over, hvordan rummet skal 

inddeles og maskiner placeres. Der skal endvidere udarbejdes retningslinjer for brug m.m. Arbejdsgruppen 

v/Kirstine modtager gerne input og gode ideer til indretning. Der er aftalt møde i gruppen mandag d. 27. 

februar. 

 

Pkt. I Eventuelt 

Ellen/OK-klubberne: Akustikken i OK-klubbernes lokale på. 1. sal er meget dårlig. Bent (Flittige Hænder) 

tager initiativ til løsningsmodeller samtidig med en løsning af lydisolering af døren mellem Kunstværkstedet 

og Mødelokale 1. 

 

 Næste bestyrelsesmøde er d. 15. marts 2017 kl. 14.15 i Mødelokale 1. 


