
 

 

   

 
Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense 

onsdag d. 23. august 2017 
 
 

Afbud:    Dirigent: Poul Bossow   

Nils Knudsen 

Helge Petersen 

 

 
Pkt. A:  Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt. 

 
Pkt. B:  Godkendelse af referat fra seneste møde 

Beslutning - hvorvidt Mødestedets tovholdere/frivillige (efter at Mødestedet er blevet en forening) 

skal forblive en del af husets nuværende Kollektiv Ulykkesforsikring - blev udsat til næste møde. 

 
Pkt. C: Til orientering 

Formanden:  

Et 16-uger langt Motion & Fitness-forløb er aftalt med SDU. Projektet har fået mange deltagere 

fra Sommerhøjskolen samt Faglige Seniorer. Efter de 16 uger er projektet slut. 

Anne-Grete Pilgård deltager i næste Forretningsudvalgsmøde og eventuelt næste 

bestyrelsesmøde med henblik på en orientering om den nye samarbejdsaftale med kommunen. 

Aktivitetsplan over væsentlige møder rundsendes dette referat. 

Der er hen over sommeren sket flere revideringer på hjemmesiden. Bl.a. er diverse former for 

salgstekster efter aftale med Team Frivillighed/Odense Kommune fjernet/omskrevet. 

 

Medlemmer af bestyrelsen: 

Elo/Faglige Seniorer: 3F’erne har spurgt til, hvornår Salen igen kan bruges i sit fulde omfang. 

Bus 141 stopper ikke længere. Hvorfor? Teit har efterfølgende undersøgt hos FynBus: For at 

spare tid mellem Faaborg og Odense stopper bussen ikke længere i Toldbodgade. Nærmeste 

stoppested er nu Ejskovsgade. Der er ingen ændringer i Havnebussen (10H). 

Birthe/PTU henviste til Osteoporoseforeningens 25-års jubilæums-arrangement. Info kan ses på 

opslagstavlen ved hoveddøren. 

Mogens/Mødestedet: I uge 45: (7/11)-9/11-10/11-11/11 spilles der revy – en slags 6-års 

jubilæums revy. 7/11 er uden spisning. Der var været afholdt petanque-stævne for 20 personer. 

En god begyndelse, men der er plads til endnu flere. 

Kirsten/OK-Klubberne: Nyt begynder-bridgehold starter 5/9 - der er stadig ledige pladser. 

 

Sekretariatet:  

Nils Knudsen (Hjerteforeningen) og Mogens Sørensen (Mødestedet) har sagt ja til at indtræde i 

Kommunikationsudvalget. Der er dermed sat navne på alle udvalgsposter. 

I forbindelse med Frivilligcenter Odenses fraflytning (fra mandag i uge 41) har huset fået en 

fornem gave. Seniorhuset har kvit og frit fået overdraget køkkenet samt service. Der er andre ting 

i lokalerne, som (mod betaling) kan være interessant for seniorhuset at overtage. 

Bent Lorentzen (Flittige Hænder) har forladt seniorhuset, da han er på vej til at flytte til Korsør. 

Hans arbejdsopgaver både i Flittige Hænder og i cafeen vil hurtigst muligt blive fordelt blandt 

andre frivillige. Teit har på vegne af bestyrelsen og sekretariatet takket Bent mange gange for sin 

store arbejdsindsats i seniorhuset og kvitteret med blomster og vin. 

Huset har heldigvis overlevet sommerferien uden anmærkninger. Det afstedkom flere kommentar 

om den lange sommerferie. Ordstyrer foreslog, at forretningsudvalget tager det med som et 

punkt til næste møde. 

Husk at give besked om I (og suppleanter) kommer eller melder afbud til et bestyrelsesmøde. 

  

Receptionen: Husk at booke af i Event til efterårsferien - uge 42.  



 

 

Der er blevet taget fotos af receptionisterne, så brugere har lettere ved kan få sætte navn på, 

hvem man har (af)talt med. 

 
Pkt. D: Nyt fra arbejdsgrupperne 

Integrationsgruppen holder møde d. 28/8, hvor man skal tale kommende besøg i værkstederne. 

Fra uge 35 er der nyt kunst på væggene med efterfølgende fernisering d. 7/9 kl. 13.00-14.00. 

Søndagscafeen starter igen efter ferien – første gang søndag d. 27/8 kl. 14-16.00. 

 
Pkt. E: Ny infoskærm 

 Ny infoskærm er opsat overfor receptionen. Udvalgte superbrugere skal først på kursus. Disse 

superbrugere oplærer herefter andre - herunder foreningernes folk, som har ansvar for at booke 

lokaler. Nærmere besked følger.  
 

Pkt. F: Brugerrådet - rolle og sammensætning? 

 Formanden indledte med at ridsede op, hvad der stod i seniorhusets vedtægter og i Brugerrådets 

vedtægter. Det er Forretningsudvalgets (FU) holdning, at det i de kommende vedtægtsændringer 

klart skal defineres, hvem et Brugerråd skal bestå af, og hvilke arbejdsopgaver det har. 

Herefter blev bestyrelsen bedt om at udtale sig om det dette samt de på forhånd stillede opgaver. 

Her tilsluttede bl.a. Dagmar Andersen sig til FU’s holdning til en klar definition af Brugerrådets 

sammensætning og opgaver. 

Punktet blev afsluttet med, at formanden stillede spørgsmål til, om de frivillige skal være en del af 

Brugerrådet? Hun henviste til de frivilliges talerør via cafeudvalg, receptionsudvalg og daglig 

leder. Bestyrelsen skal på næste bestyrelsesmøde tage endelig stilling til spørgsmålet.  

Under punktet fremkom endvidere en væsentlig konklusion: Brugerrådets egene vedtægter er 

aldrig blevet godkendt af seniorhusets bestyrelse.  

 

Pkt. G: Samarbejdsaftale med Kommunen 

 Der er på nuværende tidspunkt rigtig mange usikkerheder om alt fra økonomi til praktiske ting i 

forhold til en kommende ny samarbejdsaftale med Odense Kommune. Huset holder løbende og 

tæt kontakt til Team Frivillighed/Anne Grete Pilegård, lige som hun vil blive inviteret til et af de 

kommende møder i såvel driftsøkonomudvalget som i seniorhusets bestyrelse.  

 

Pkt. H: Økonomi, nyanskaffelser til gavn for huset og prioriteringsliste 

 Husets økonomi pr. 7. juli blev til orientering gennemgået. På grund af ferie hos Odense 

Kommune er flere indtægter endnu ikke bogført. Til næste bestyrelsesmøde bedes man overveje 

ønsker om nyanskaffelser til gavn for huset.  
 

Pkt. I: Seniorhusets sommerhøjskole 

 Evalueringer fra såvel deltagere og frivillige har været yderst positive. Arbejdsgruppen har 

modtaget konstruktive forslag til forbedringer. Bestyrelsen vedtog, at der bliver afviklet 

sommerhøjskole i 2018. Den nye arbejdsgruppe mødes allerede i uge 35. 
 

Pkt. J: Ældrerådets rolle og opgaver 

 Som led i bestræbelserne på at højne informationsniveauet mellem medlemsforeningerne var 

turen kommet til Ældrerådet: Rådet arbejder frivilligt og ulønnet og er rådgivende i forhold til 

kommunes politikere. I Odense er man organiseret i en lang række arbejdsgrupper, som hurtigt 

kan mødes til bl.a. afgivelse af høringssvar – f.eks. byens seniorpolitik, der førte til dannelsen af 

Seniorhus Odense. Af aktuelle emner kan nævnes den kollektive trafik, demens og boliger til 

ældre. I sit daglige arbejde kan rådet trække på embedsværket – ligesom man 

erfaringsudveksler med andre (større) kommuner. Endelig kunne Dagmar oplyse, at 72 personer 

ønsker at stille op til det kommende Ældrerådsvalg i november. 
 

Pkt. K: Eventuelt 

 Arbejdsgruppen bag Motion og Fitness håber stadig, at de nye lokaler kan være klar til brug 1. 

oktober. Senest er ÆHF-rådmanden blevet orienteret om den langsomme sagsbehandling. 

  

 Næste bestyrelsesmøde er aftalt til d. 20. september 2017 kl. 14.15-16.15 i Mødelokale 1. 


