
 

 

   

 
Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense 

onsdag d. 26. april 2017 
 
 

Afbud:      

Birthe Bjerre 

Mogens Sørensen  

Kirsten Svendsen 

Helge Petersen   

 

Dirigent: Poul Bossow 

 
Pkt. A:  Godkendelse af dagsorden 

 Overskriften til Pkt. F blev rettet til ”Anvendelse af sponsorstøtte”. Ellers Godkendt. 

 
Pkt. B:  Godkendelse af referat fra seneste møde 

Godkendt. 

 
Pkt. C: Til orientering 

Formanden:  

Det nye medlem af huset, Hjerteforeningen, og nye bestyrelsesmedlemmer blev budt velkommen. 

Christine Greisen sender sine hilsner og tak for gaverne ifm. afskedsreceptionen. 

Forretningsudvalget (herefter FU) vil foreslå udarbejdelse af mappe med diverse retningslinjer, 

lister m.m., som kan uddeles til nye bestyrelsesmedlemmer. 

FU vil gerne udarbejde en årsplan (årshjul), som bestyrelsen skal arbejde med i løbet af året. 

Eksempler kunne være Brugerrådets arbejde og virke, husets forsikringer for bestyrelse og 

frivillige, genindførelse af faste driftsøkonomiudvalgsmøder. Vedtægterne venter også. Det 

fremadrettede tilhørsforhold for Motion&Fitness samt værkstederne skal også der også arbejdes 

med. Ovennævnte emner m.m. sættes på de kommende dagsordener.  

Borde til Salen: Krepo har tilkendegivet et tilskud på 10.000 kroner. Huset takker. 

Infoskærm ved indgangen: Ældre Hjælper Ældre vil gerne yde tilskud. 

Der er ventilationsproblematikker samt lyd, som der skal ses på fremadrettet. 

Som afslutning foreslog formanden en kort præsentationsrunde, hvilket blev gjort. 

 

Medlemmer af bestyrelsen: 

Lizzie Roll: 23. maj er det seniorhusets fødselsdag. Program fra sekretariatet er på vej og må 

gerne rundsendes til foreningernes tovholdere. 

 

Allan Hansen: Faglige Seniorer ønsker opsætning af cigaret-skraldespand ved brandvejen. Teit 

ser på sagen. 

 

Flemming Thomsen: Mødestedets bestyrelse er udvidet til i alt fem personer. Nye er Carsten 

Myhr og Palle Holm. Med andre ord flere hænder til flere opgaver. 

 

 Sekretariatet: 

Teit gjorde opmærksom på mødet med VELUX Fonden 8. maj fra kl. 10.00, hvor en 

repræsentant for fonden kommer med et oplæg om de muligheder, fonden har for at give støtte. 

Tilmeldingsfrist er 2. maj til Teit.  

Døren mellem Kunstværkstedet og Mødelokale 1 er nu lydisoleret. Tak til Bent. 

På foranledning af kommunens IT-afdeling kommer der muligvis en ny port ind på matriklen - 

som den ved brandvejen. Den bliver elektronisk, så man kan bruge sin nuværende brik-nøgle.  

Sekretariatet anmoder om, at bestyrelsesmedlemmer og suppleanter husker både at melde fra 

og til bestyrelsesmøder, så vi har et overblik over, hvor mange vi bliver.  
 



 

 

Udvalgene:  

Kunstudvalget: Alle er velkommen til den nye fernisering. Der kommer flere og flere nysgerrige, 

så det er positivt. 

 

Motion&Fitness: Der ikke noget nyt i ”byggesagen”, men kommunen er blevet rykket for svar. Her 

fra huset er vi klar til at rykke. Ventelisten bliver hele tiden større og større - den er pt. på lidt over 

100 navne. 

 

Receptionen: Husk at afmelde arrangementer til den kommende ferietid af hensyn til rengøring. 

 

Integration/indvandrergruppen: Planlagt arrangement er rykket til efter sommer. Der vil blive søgt 

midler til bl.a. bustransport fra Vollsmose. 

 

Pkt. D: Nyt fra arbejdsgrupperne 

Intet. 

 

Pkt. E: Placering af keramikovn 

Efter forskellige meningsudvekslinger blev Mødestedets anmodning om placering af keramikovn i 

kælderen vedtaget. . 

 

Pkt. F: Anvendelse af sponsorstøtte 

Forslaget om fordeling af sponsorstøtte blev vedtaget. 

 

Pkt. H: Eventuelt 

 Christian Pedersen: Krepo har ansøgt og modtaget 100.000 kroner i støtte fra Velux Fonden. 

Christian anbefaler varmt, at man søger. 

 

 Ellen Kjær Hansen: Akustikken er meget dårligt i OK-klubbernes lokale på 1. sal. Der er 

udarbejdet et skøn over udgifterne til forbedring. Driftsøkonomiudvalget vil tage sagen op.  

  

Nina Breilich: Henledte opmærksomheden på vedvarende problemer med teleslyngerne i huset. 

Teit vil tage kontakt til Kommunikation Center Odense for en nærmere analyse og kortlægning af 

situationen og løsningsforslag. 

 

Kirstine Vad: Motion og Fitness søger tovholdere til fremtidige aktiviteter. 

 

Nils Knudsen: Hjerteforeningen takkede for at være blevet en del af huset. Nils berettede kort om 

foreningens primære arbejdsfelt: forebyggelse og vedligeholdelse, budskabet om hvad 

hjertesygdomme er. Det sker bl.a. ved at være til stede ved større arrangementer og tilbud om 

blodtryksmåling. Her i huset vil man gerne stille sig til rådighed med diverse aktiviteter herunder 

Red Liv-demonstrationer ifm. hjertestop.  

 

Christian Pedersen takkede for den indledende fødselsdagshilsen. 

 

 Næste bestyrelsesmøde er aftalt til d. 17. maj 2017 kl. 14.15 i Mødelokale 1. 


