Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense
onsdag d. 22. februar 2018
Afbud:
Birthe Bjerre
Nina Breilich
Ellen Kjær Hansen
Ian Schmidt
Poul Bossow
Pkt. 1:

Valg af ordstyrer
Elo Nielsen blev valgt.

Pkt. 2:

Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

Pkt. 3:

Godkendelse af referat fra seneste møde
Godkendt.

Pkt. 4:

Til orientering
Formanden bød velkommen til Søren Schneider, næstformand i Brugerrådet, og suppleant for
Brugerrådet i seniorhusets bestyrelse.
Formanden opfordrede til i kraftige vendinger, at man viser hensyn, når man parkerer. Det er et
fælles ansvar at gøre brugere og foreningsmedlemmer opmærksom på hensynsfuld parkering og
respekt for speciel handicap-pladserne.
Under oprydning i skunk er der fundet flere Bob-spil, vinglas og porcelæn, en støvsuger m.m.
Hvis foreningerne ikke længere har brug for tingene, vil de blive bortskaffet. Ellers kontakt
Sekretariatet.
Der er stadig ikke underskrevet nogen Driftsoverenskomst med Odense Kommune. Bilag til
aftalen er endnu ikke udarbejdet og modtaget.
Medlemmer af bestyrelsen:
Aage/Brugerrådet opfordrer til at få igangsat en dialog med kommunen om P-forholdene.
Mogens/Mødestedet har opstartet Mandegruppen. Første møde samlede 40 mand. Der er
tilknyttede tovholdere, som nu skal i gang med at skabe aktiviteter.
Lizzie/Receptionen kunne meddele, Axel O’brien fra Flittige Hænder og bestyrelsesmedlem i
Gigtforeningen er gået bort. Flittige Hænder sender blomster.
Sekretariatet:
Fra seneste bestyrelsesmøde skulle Driftsøkonomiudvalget (DØ) tage stilling til en udgift på
3.000 kr. for at give udefra kommende organisationer ”kiggeret” i bookingsystemet. Det drejer sig
om 2-3 foreninger, som har spurgt til ”kiggeretten”. DØ vil overlade beslutningen til bestyrelsen
om det rimelige i at bruge forholdsvis mange penge, når de oplysninger, foreningerne skal bruge
om ledige lokaler, altid kan fås ved henvendelse til Receptionen. Bestyrelsen besluttede ikke at
godkende udgiften.
Daglig leder har været i kontakt med Odense Kommune i forhold til hjælp til bedre
skiltning/markering på P-pladsen – specielt pladsen bag handicap-båsene. Her parkeres der ofte
uden hensyntagen, hvilket skaber farlige situationer og frustration. Kommunen har svaret med
ideer til tiltag, men næppe noget der forbedrer situationen. Daglig leder vil derfor fremsende et

forslag om at male gule krydser, hvor huset ikke ønsker parkering. Derudover har vi også et
arbejde i at opdrage husets brugere til at efterlever reglerne.
Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med løsning på køledisk-problematikken. Der
arbejdes med forskellige forslag. Møde med sælger er aftalt til uge 9. I sidste ende bliver
mængden af ændringer et økonomisk spørgsmål.
Daglig leder har inden længe tilbud på plads i forhold til opsætning af en koldt vands-dispenser
ved cafeen. Et længe ventet ønske fra de frivillige. En dyr, men rigtig god investering.
Udvalgene:
Der var ikke noget fra udvalgene.
Pkt. 5:

Nyt fra arbejdsgrupperne
Der var ikke noget nyt.

Pkt. 6:

Cafedrift
Formanden gennemgik detaljeret budget for cafedriften. Hvad koster det egentlig at drive cafeen
herunder, hvad daglig forplejning til de frivillige beløber sig til? Cafeens struktur blev kort
gennemgået, udgifter til kursusvirksomhed, arbejdsbeklædning med påtryk m.m. Det er i cafeen,
at der kommer indtægter til at gøre det sjove.

Pkt. 7:

Årsregnskab 2017 og økonomi
Årsregnskabet for 2017 blev gennemgået. Årsregnskabet udviser et overskud på små 225.000
kroner. Regnskabet er revideret og godkendt af husets eksterne revisorer.

Pkt. 8:

Tovholdernes ABC
Formanden fulgte op på det gruppearbejde, som bestyrelsen i slutningen af 2017 lavede. De
frivillige herunder tovholdere og koordinerede tovholderes rolle og muligheder skal beskrives og
bringes ind i en ramme, der passer til seniorhusets reelle hverdag. Nils Knudsen vil fortsat meget
bidrage med viden og erfaring på området. Sven Bjerre meldte sig til udvalgsarbejdet. Erik
Fangel overvejer. Et bud på et medlem kunne også være en repræsentant fra Mødestedet. (Efter
bestyrelsesmødet meddelte Carsten Myhr fra Mødestedets, at han gerne vil være med i arbejdet.

Pkt. 9:

Seniorhus Odense 2
Vi er nået rigtig langt i forhold til at tage lokalerne i brug herunder billard og bordtennis og de to
foreningslokaler til Hjerteforeningen og Mødestedet. De to mødelokaler er møbleret med plads til
12-18 personer. Der er fast whiteboard i Mødelokale 3 og projektor samt flipover i Mødelokale 4.
Der er også udarbejdet en revideret oversigt over mødelokalerne herunder en forenkling af
priserne (timepris) samt ordensregler.

Pkt. 10:

Gigtforeningen fortæller om deres forening
Foreningen blev grundlagt i 1920. Der er tre behandlingscentre i landet. 1,2 mio. danskere har
gigt- og ledproblemer. Hver 3. dag for et barn i Danmark diagnosen gigt. Foreningen har ca. 500
frivillige fordelt på 22 kredse. Der er to kredse på Fyn herunder diverse lokaludvalg og grupper.
Hver onsdag kl. 10-12 er der åben rådgivning i seniorhuset. Der er hver fredag Stol på motion i
seniorhuset. Der er nu tre hold på i alt 60 deltagere. Der er tilknyttet en betalt fysioterapeut. Der
er også en stavgangsgruppe. Gigtforeningen er også med i ”Gang i uge 23”, ligesom man
deltager i diverse foredragssammenhænge på uddannelsesinstitutioner.

Pkt. 11:

Eventuelt
Formanden: Husk seniordagen, og der er stadig pladser. En vigtig dag med input til det videre
arbejde.
Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 14. marts kl. 14.15-16.15 i Mødelokale 1.

