
 

 

   

 

Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense 
onsdag d. 15. marts 2017 

 

 

Afbud:     

Nina Breilich 

Poul Bossow 

Helge Petersen 

 

Dirigent: Elo Nielsen 

 

Pkt. A:  Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt. 

 

Pkt. B:  Godkendelse af referat fra seneste møde 

 Godkendt. 

 

Pkt. C: Til orientering 

Formanden:  

Der har været afholdt møde med Ejendomsadministrationen i Odense Kommune om udvidelsen i 

forbindelse med Motion&Fitness. Seniorhuset har afgivet sine ønsker i forhold til adgangsforhold og 

benyttelse af toilet- og badefaciliteter. Der skal oprettes byggesag. Endelige afklaring forventes tidligst til 

maj. Takkede for sin blomsterhilsen ifm. sin indlæggelse. 

 

Medlemmer af bestyrelsen:  

Elo/Faglige Seniorer: Mangler ofte varmt vand i lokalet (vandet skal løbe længe). Årsagen skal undersøge 

og forslag til afhjælpning udarbejdes (af Bent/Flittige Hænder og Teit). Elo henviste til bygnings-

reglementet, hvori ventilations-forholdene er beskrevet. Forbedringer ønskes i foreningens lokaler. 

 

Sekretariatet:  

Der arbejdes på højtryk med at fremstille brugervenlige manualer til AV-udstyret i mødelokalerne. Men det 

er en langsommelig proces, eftersom udstyret er forskelligt i hvert mødelokale. 

Teit har afholdt møde med arbejdsgruppen i Odense Kommune, der afholder Torsdagskoncerterne 

herunder seniorhusets mulighed for at deltage i projekt ”Haven i Haven”. Teit vurderer, at konceptet lige nu 

skal have mere erfaring, før huset overvejer deltagelse.   

Arbejdet med at genopbygge træværkstedet glider langsomt frem. Der har været udfordringer med nøgler, 

manglende tilbud fra håndværkere. Området i værkstedet, der tidligere var polsterhjørne, er nu blevet til 

fryserum (der snart kan tages i brug). 

 

Udvalgene: 

Lizzie/Receptionen: Opfordrede foreningerne til venligst at fjerne bookinger i Påsken, Kr. Himmelfart og 

frem til sommerferien, der ikke skal bruges. Det er af hensyn til rengøring. 

 

Kirstine/Motion og Fitness: Arbejdsgruppen har været en tur i byen for at se på mere udstyr – både nyt og 

brugt – til en pris på ca.54.000 kroner. Der er ca. 30.000 kroner til rådighed. Den resterende finansiering 

skal ske gennem brugerbetaling. Gruppen forventer, at seniorhuset lægger den manglende betaling ud. Til 

den løsningsmodel var der enighed.    

 

Pkt. D: Nyt fra arbejdsgrupperne 

 Sommerhøjskolen: Der er indkommet 36 tilmeldinger (plads til 50). Arbejdsgruppen har behov for to nye 

frivillige til praktisk hjælp under afviklingen (første uge i august). Flittige Hænder tager det med på 

næstkommende møde.  

  

 

 



 

 

Pkt. E: Evaluering af Seniorhusdagen 

 Brugerrådet var overrasket over antallet af deltagere, som var tilmeldt. Rådet modtog hele 92 forslag til 

arbejdsopgaver, som nu er blevet evalueret. Hovedparten handlede om forhold, som Brugerrådet ikke har 

indflydelse på. Rådet arbejder videre med relevante forhold herunder manglende synlighed omkring 

Brugerrådet.  

Der var delte meninger, om det indledende oplæg fra Martin Wideman var for langt, men hovedparten 

havde dog et positivt indtryk af dagen. Brugerrådets eksistens kom om ikke andet i fokus, så der nu er 

taget hul på snakken om Brugerrådets formål i et fremadrettet perspektiv. En rigtig god eftermiddag, hvis 

man var åben overfor formålet. Det er dejligt at samles om et tema. Brugerrådet må gerne fremadrettet 

være mere oplysende på bestyrelsesmøderne.  

   

Pkt. F: Budget 2017 

 Budgettet blev gennemgået punkt for punkt uden bemærkninger.  

 

Pkt. G: Seniorhusets fødselsdag 23. maj 

 Er det en tradition, der skal holdes ved lige, eftersom husets fødselsdag har været afholdt alle årene i 

lighed med Spil Dansk? Det var forsamlingen klart enige om. Festudvalget (Christine, Ellen, Remon, Pia, 

og Elsebeth) har ikke afholdt møde i længere tid. Der vil blive indkaldt til møde snarligt. Bestyrelsens 

medlemmer spørger i baglandet om, der kan findes en afløser for Erling, som er udtrådt af udvalget. 

  

Pkt. H: Eventuelt 

 Mødestedet har startet yoga samt croquis-hold. Mødestedet betaler croquis-model de tre første gange. 

Billetter til revyen sættes til salg fra 3. april. Mødestedet vil gerne starte keramikhold. Har keramikovn på 

hånden samt finansiering. Bestyrelsen var enig om, at Mødestedet kan indkøbe ovnen, men at den 

endelige placering af ovnen skal diskuteres og besluttes på næste bestyrelsesmøde.  

   

 

 

 Næste bestyrelsesmøde er d. 26. april 2017 kl.14.15 i Kunstværkstedet. 


