
Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense 
onsdag d. 25. oktober 2017 

 
 

Afbud:    Dirigent: Birthe Bjerre  

Helge Petersen 

Kirsten Svendsen 

Poul Bossow 

Nils Knudsen 

Elo Nielsen 

 
Pkt. 1:  Godkendelse af dagsorden 

Dagmar Andersen spurgte til arbejdet med revidering af seniorhusets vedtægter (se pkt. 3). 

 

Pkt. 2:  Godkendelse af referat fra seneste møde 

Godkendt. 

 

Pkt. 3: Til orientering 

Formanden:  

Revision af seniorhusets vedtægter er sat på dagsorden til et kommende bestyrelsesmøde. 

 

Ved sidste bestyrelsesmøde blev den odenseanske generationspagt nævnt. Borgmesteren har 

siden personligt meddelt, at seniorhuset er tænkt ind i generationspagten - mere info senere. 

 

Mængden af arbejde og udfordringer har overrasket og taget mere tid end forventet i forhold til 

etablering af Motion og Fitness. Det er rigtig godt at have sine forventninger afstemt på forhånd. 

 

Formanden og daglig leder har igen haft møde Anne Grete Pilgård/Team Frivillighed. Huset 

mangler stadig et arbejdspapir i forhold til den nye samarbejdsaftale. Opgaven med at finde 

regnskabs/revisor-hjælp skrider frem. Endnu mangler også udkast til et ansættelsespapir til Teit. 

 

Medlemmer af bestyrelsen:  

Mogens/Mødestedet: Odense SeniorRevy udvider med en forestilling d. 7/11 (uden spisning). 

Mogens efterlyste nyt om mandeklubben. Der blev henvist til Erik Hindkær/Ældre hjælper Ældre. 

 

Lise/Ældrerådet: Der sker tidligst næste sommer noget i forhold til bedre busforbindelser til og fra 

seniorhuset.  

 

Sekretariatet:  

Daglig leder har modtaget mail fra Kirsten Svendsen (Alzheimerforeningen), der meddeler sin 

fratræden som bestyrelsesmedlem i Seniorhus Odense. Sekretariatet afventer svar på, hvem der 

bliver Alzheimerforeningens nye medlem og suppleant. 

 

Sekretariatet har sammen med mødeindkaldelsen til dette møde udsendt revideret 2018-

mødeoversigt. Seniorinfo-møder har skubbet afvikling af enkelte bestyrelsesmøde. 

 

Huset er kommet godt i gang med at undervise brugere til det nye booking-system – herunder 

receptionen. Tak til Erik Grønlund, som stadig hjælper med oplæring, hvis der er behov. 

 

Udvalgene: 

Receptionen er lige nu presset pga. mange aktiviteter herunder billetsalg, oplæring i det nye 

bookingsystem m.m. – udvis derfor venligst forståelse. 

 

Pkt. 4: Nyt fra arbejdsgrupperne 

Flygtninge/indvandrergruppen får 31/10 besøg af en gruppe bosnier. Indhold er under 

planlægning. Man er bl.a. interesseret i en dialog omkring erindringsværkstedet. 

 

 

 



Pkt. 5: Motion og Fitness 

 Det har været en stor omgang efter flere udsættelser at nå så vidt til, at holdene starter i uge 44. 

Maskinerne blev i efterårsferie flyttet og sat på plads af Flittige Hænder, tak til dem. Der er meget 

lyt i lokalet, så der skal arbejdes på en (økonomisk)løsning på problemet, eftersom værdigheds-

midlerne ikke kan bruges til etableringsudgifter. Der startes op med 178 kursister – svarende til 

3-4 hold hver dag. SDU har også adgang til lokalerne. Det er meget positivt, at mange har meldt 

tilbage, at de stadig vil være med på trods af den lange ventetid. Det har været en udfordring at 

skaffe frivillige tovholdere. Toiletforholdene er ikke videre handicap-venlige. Indholdet af 

maskiner og udstyr er omvendt meget handicapvenlige. Stor ros til arbejdsgruppen. 

 

Pkt. 6: Prioriteringsliste - opdateret 

Listen blev punkt for punkt gennemgået. Biblioteks-forslaget mødte ikke den store velvilje, da 

erfaringer med et bibliotek fra tidligere ikke har været positive. Driftsøkonomiudvalget arbejder 

videre med listen, der gerne må tage udgangspunkt i ønsket om at bedre de frivilliges 

arbejdsforhold. Listen skal endelig vedtages på næste b-møde. Sponsorudvalget tænkes i øvrigt 

ind i et udvidet arbejde, der bl.a. kommer til også at omfatte fondsansøgninger.  

 

Pkt. 7: Brugerrådet 

 Brugerrådet har ført en omskiftelig tilværelse. For at få defineret brugerrådets rolle har man bedt 

husets om hjælp til at finde sin plads i husets organisation. 14/11 er der indkaldt til årsmøde, 

hvortil huset eksterne foreninger og nuværende frivillige er indbudt. Program er offentliggjort. 

Hovedformålet med årsmødet er bl.a. at få sammensat ny bestyrelse efter, at flere ikke ønsker 

genvalg eller er udtrådt af den nuværende bestyrelse. Et nyt sammensat brugerråd skal bl.a. 

arbejde med en revision af vedtægterne. 

  

Pkt. 8: Opmærksomhed omkring mærkedage 

 Runde fødselsdage, jubilæer m.m. er ikke en opgave, bestyrelsen eller sekretariatet kan eller 

skal påtage sig. Der var bred enighed om, at de enkelte foreninger og grupper frit kan vælge at 

foretage indsamling og derigennem markere særlige mærkedage. Enkeltstående sager 

varetages fremadrettet ad hoc af formanden og daglig leder, der siden orienterer bestyrelsen. 

  

Pkt. 9 Udnyttelse af lokaler i Frivilligcenter Odense 

Et mindre udvalg (Flemming/Mødestedet, Marc/OK-klubberne og daglig leder) har arbejdet med 

et nyt forslag til udnyttelse af lokalerne i FCO/seniorhuset. Dette forslag blev gennemgået. 

Bestyrelsen havde ikke nogen kommentarer. Overordnet er der ingen foreninger, som tvinges ud 

af deres nuværende kontorer. Fra 1/12 kan Hjerteforeningen og Mødestedet efter planen 

overtage eget foreningslokale.  

 

Pkt. 10 Ferieplan og foreningernes mulige arrangementer i ferieperioder 

Efter en mindre bordrundgang blev konklusionen, at der ikke ændres i de nuværende 

åbningstider. Det står dog stadig de enkelte foreninger frit for at lave en aktivitet udenfor den 

normale åbningstid. Og med overtagelse af FCO er der mulighed for lave aktiviteter, der ikke i 

udpræget grad belaster de frivillige. I forhold til rengøring/oprydning skal sekretariatet altid 

orienteres ved ekstra aktiviteter.  

 

Pkt. 11 Orientering fra OK-klubberne 

Den planlagte orientering om OK-klubbernes arbejde blev udskudt til næste bestyrelsesmøde. 

 

Pkt. 12 Eventuelt 

Støtteforening for Lungeforeningen Nordfyns afd. gjorde opmærksom på afviklingen af kommende 

Søndagscafe, hvor alle er velkomne. 

Det skal undersøges, om der på den aktuelle dagsvisning på den nye infoskærm kan tilføjes flere 

aktiviteter. 

Mødestedet har hver måned foredrag. Foreningen opfordrer til et øget samarbejde internt blandt 

husets medlemsforeninger om foredragsvirksomhed. 

DH har taget initiativ til at se på problematikken omkring teleslyngerne i huset. 

  

 Næste bestyrelsesmøde er aftalt til d. 22. november 2017 kl. 14.15-16.15 i Mødelokale 1. 


