Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense
onsdag d. 17. maj 2017

Afbud:
Helge Petersen
Erik Fangel Poulsen
Nina Breilich
Nils Knudsen
Dirigent: Poul Bossow
Pkt. A:

Godkendelse af dagsorden
Sætternissen havde ændret i rækkefølgen, der blev tilrettet.

Pkt. B:

Godkendelse af referat fra seneste møde
Godkendt.

Pkt. C:

Til orientering
Formanden:
Det går godt med at sætte sig ind i husets regler og vedtagelser, spændende og omfangsrigt.
Medlemmer af bestyrelsen:
Birthe Bjerre: Gigtforeningen, PTU og DH Odense inviterer til ”Nyd Naturen i Åløkkeskoven”arrangement (del af ”Gang i Uge 23”) onsdag d. 7. juni kl. 14.00. Alle er velkomne.
Mogens Sørensen: Mødestedet arbejder på initiativer, der skal give mere socialt samvær
tovholderne imellem.
Sekretariatet:
Lugtgener fra herretoilettet på gangen skulle være elimineret ved udskiftning af lugtfri vandlås.
Problemer med varmt vand hos Faglige Seniorer er løst.
Cigaret-affaldsbeholder hos Faglige Seniorer er indkøbt og opsat.
Ventileringsforslag til mødelokalerne på gangen og hos Faglige Seniorer er fremsendt til Byggeri
og Vedligehold - afventer svar. Det oprindelige forslag skal modificeres pga. krav fra
brandmyndighederne.
Lydisolering hos OK-klubberne afventer ok fra Driftsøkonomiudvalgets næste møde.
Diskrete sponsorskilte er nu opsat ved elevatoren.
I forhold til selvbetjening i weekender er en mobil kaffevogn under etablering. Det omfatter bl.a.
tilgang til vand og kraft, som etableres diskret i indhakket ved toiletterne.
Udvalgene:
Intet.
Receptionen:
Intet.

Pkt. D:

Nyt fra arbejdsgrupperne
Flygtninge-indvandrer-udvalget: Har fået §18-midler til bustransport fra Mimers Brønd til
seniorhuset. Gruppen af flygtninge/indvandrer har været på første besøg og vist stor interesse for
bl.a. strikning og motion. Næste besøg er til august, hvor flygtninge/indvandrergruppen kan
deltage i forskellige aktiviteter.
En af tovholderne mente, at mænd ville være interesseret i værkstederne.

Seniorhusets Mandeklub: Den nye klub er med i forbindelse med Seniorinfo-dagen d. 31. maj.
Der kan skabes kontakt til værkstederne. Senere indkaldes til møde om, hvad man kan lave af
aktiviteter.
Pkt. E:

Udvalg
Udvalgene er tilknyttet direkte til bestyrelsen i seniorhuset. De enkelte udvalgs opgaver blev
gennemgået og kommenteret. Rettelser medtages i næste udkast. Indholdet og navne skal
vedtages på næste bestyrelsesmøde.

Pkt. F:

Motion & Fitness
På grund af manglende byggesags-godkendelse kommer Motion & Fitness næppe i gang før
tidligst til september. Som forening i huset kan man booke tider til en pris af 150 kroner pr. hold
for 90 minutter - forudsat at der er plads. Opslag annonceres på Paletten. Eventuelle bookingaftaler aftales med daglig leder. Alzheimerforeningen gav udtryk for, at de gerne vil have
mulighed for at oprette hold sidst på dagen.

Pkt. G:

Økonomi
Økonomien blev gennemgået. Overordnet ser det fint ud, vi bruger pengene, som vi selv har tjent
i overensstemmelse med den tidligere udarbejdede prioriteret liste.

Pkt. H:

Orientering om husets forsikringer
Afventer stadig møde med Codan-assurandør i forhold til en generel gennemgang af husets
forsikringer. Punktet skubbes til næste bestyrelsesmøde.

Pkt. I:

Eventuelt
Der bliver pudset vinduer ind- og udvendigt i anledning af fødselsdagen. Hvis der skal gøres
særskilt rent i foreningslokalet, kan man stadig nå at lave aftale med OL Rengøring. Kontakt
Lizzie.
Bent redegjorde for færdiggjorte projekter: spot i køkkenet er opsat og installeret. Ventilationen i
køkkenet fungerer både i temperatur og luftudskiftning. Kølerum kører ligeledes som det skal.
Fryserummet er også kørt ind og virker. Ventilation i Hal 2 – vi får formentlig i denne uge et bud
fra et firma i forhold til udskiftning af luft.
Næste bestyrelsesmøde er aftalt til d. 14. juni 2017 kl. 14.15 i Mødelokale 1.

