Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense
onsdag d. 14. marts 2018
Afbud:
Ellen Kjær Hansen
Mogens Højstrup
Kirsten Lindstrøm
Helge Petersen
Nina Breilich
Pkt. 1:

Valg af ordstyrer
Poul Bossow.

Pkt. 2:

Godkendelse af dagsorden
Pkt. 10 fra Dagsordenen flyttes op under punkt 6.

Pkt. 3:

Godkendelse af referat fra seneste møde
Vedr. Pkt. 8: Det var Sven Uglebjerg og ikke Sven Bjerre, som meldte sig til udvalgsarbejdet
vedr. Tovholdernes ABC.

Pkt. 4:

Til orientering
Fra formanden:
Vi har haft besøg af Anne Grete Pilgaard, så nu er huset klar til at underskrive Driftsaftalen.
Velkommen til Allan Jørgensen, som er ny suppleant i Hjerteforeningen.
Medlemmer af bestyrelsen:
OK-Klubberne: Ellen Kjær og Kirsten Runge har byttet plads i forhold til bestyrelsen og
suppleant-rollen.
Brugerrådet: har fra en ekstern forening fået en henvendelse, der omhandler mere ris end ros
Nærmere orientering følger senere.
Der er nedsat et hurtigt-arbejdende udvalg, der skal komme med et udspil målrettet de eksterne
foreninger i forhold til at højne viden om Brugerrådets eksistens og muligheder.
Sekretariatet:
Opsætning af koldt vands-dispenseren ved cafeen er gennemført. Det vil sige, at man fremover
har friskt og renere vand end nogensinde. Vand er gratis i forbindelse med indtagelse af mad i
cafeen, men skal man have vand med til møder, vil der fortsat blive opkrævet et beløb til opvask.
En opgradering af trappeliften til Slyngelstuen er undervejs. Det betyder, at den kan tage flere
kilo uden at gå i stå. Der vil også blive udarbejdet et tilbud på en helt ny lift.
Arbejdet med at finde ud af kilden til vand i kælderen er nået så langt, at der inden for få uger kan
forventes et mindre gravearbejdet i og uden for kælderen.
Udvalgene:
Kunstudvalget arbejder på en samlet plan for alle de ”offentlige” lokaler. Det handler om flytning
og ophængning af nye billeder. En ide omfatter også Motion og Fitness. Der er også 14 HCAmotiver i spil, men ikke som fast inventar i huset. Økonomisk støtte bliver også nødvendig.
Brugerrådet spurgte til, om seniorhuset er forsikret i forhold til kunst på væggene. (Svar: De
skiftende kunstnere udstiller på eget ansvar). Lige nu er der ikke dyr kunst på væggene. Allan fra
Hjerteforeningen har viden på området og kan inddrages i det eventuelle videre arbejde.
Receptionsudvalget: hvis man siger ja til i foreningerne, at folk må aflevere ting og sager til huset,
så husk at få folk til at nævne en ”modtager”.

Pkt. 5:

Nyt fra arbejdsgrupperne
Lizzie anmodede om, at ”Udsmykningsudvalget” bedes træde sammen igen i forhold til skader
efter motion og fitness i Salen. Sagen kan eventuelt tages op med Flittige Hænder.

Pkt. 6+10:

Opsamling på Seniorhus-dagen + Udvalgsarbejdet vedr. frivillige i Seniorhuset
Seniorhuset har siden 2011 i forhold til mængden af aktiviteter været gennem en kæmpe
udvikling. På den baggrund blev seniorhus-dagen gennemført med fokus på fremtidig rolle- og
ansvarsfordeling. Vi skal bl.a. have oprettet et Aktivitetsudvalg og have beskrevet nye aktiviteter,
hvortil der skal inddrages frivillige. Sammenskriv fra Seniorhus-dagens gruppearbejde blev
gennemgået og vil blive rundsendt med referatet.
Emnet omkring husets to værksteder blev også berørt. Der er udarbejdet et konkret forslag til ny
fremtidig forankring (Seniorhus Odense). Der skal bl.a. oprettes af Værkstedsudvalg med
medlemmer fra bestyrelsen samt koordinerende tovholdere og tovholdere. Motion og Fitness er i
en lignende konstruktion – en ordning som bestyrelsen tidligere har sagt ja til. Bestyrelsen
tilkendegav, at forretningsudvalget skal gå videre med forslaget, som inden endelig beslutning
skal vendes med de koordinerende tovholdere i værkstederne.

Pkt. 7:

Mål for bestyrelsens arbejde i 2018
Formanden gennemgik de forskellige mål. Bestyrelsen blev opfordret til at komme med ideer til
mål, der derudover skal arbejdes med i 2018.

Pkt. 8:

Budget 2018
Budgettet blev godkendt.

Pkt. 9:

Parkeringsforhold
Sekretariatet har af Odense Kommune fået lov til at iværksætte foranstaltninger, som
forhåbentlig kan forbedre P-forholdene specielt for handicap-pladserne. Foranstaltningerne
handler om at male gule krydser, der markerer, hvor vi ikke ønsker parkering. Tiltagene giver
ikke flere P-pladser, men forhåbentlig mere ordnede forhold, der samtidig sikrer færre
frustrationer og bulede biler. Der vil også blive iværksat andre tiltag herunder brug af info-tavlen
Der var enighed om, at seniorhuset skal i skærpet dialog med kommunen om at få mere kollektiv
trafik til og fra huset.

Pkt. 11:

Opslagstavle for ikke-seniorhus aktiviteter
Sekretariatet modtager hver uge mange relevante tilbud til seniorer om aktiviteter, der ikke finder
sted i seniorhuset. Jf. Driftsaftalen med Odense Kommune forpligtiger vi os til bl.a. at understøtte
det frivillige sociale arbejde på ældreområdet. Bestyrelsen sagde ja til opstilling af infostander,
der understøtter ovennævnte. Det er aftalt en prøveperiode frem til sommerferien. Sekretariatet
påtager sig i samarbejde med receptionen at sortere i opslagene og ”luge ud” i dem, som er
blevet for gamle.

Pkt. 12:

Røde Kors fortæller om deres forening
Bestyrelsen fik en kort indføring i Røde Kors’ historie. Røde Kors er repræsenteret i stort set alle
193 af verdens anerkendte lande. Røde Kors er ikke kun katastrofehjælp. Der arbejdes meget
lokalt. I Odense er Besøgstjenesten og Vågetjenesten blandt de største aktører. ”Nørklerne” er
en del af seniorhuset. De producerer hver uge rigtig meget til den store verden. En af de nye
tiltag er en ordning omkring patientstøtte i psykiatrien og ”Venner viser vej” (venskabsfamilier, der
hjælper unge flygtningefamilier på vej). Derud over der 8 Røde Kors-cafeer spredt rundt i byen
med forskellige former for aktiviteter. Endelig er der to genbrugsbutikker og andre aktiviteter
herunder førstehjælpskurser.

Pkt. 13:

Eventuelt
Flemming/Mødestedet: Frimaling i kælderen har ligget stille, og holdet vil gerne genetablere sig
det gamle billard-lokale. Det fik Mødestedet grønt lys til. Stenslibning og smykkeværksted er
også et emne til samme lokale. De påtænkte nye aktiviteter skal være prøveklud for det nye
udviklingsudvalg. Forårs-revyen er udsat til efteråret (uge 40).
Ældrerådet har sit blot tredje møde samme dag, som seniorhuset afholder generalforsamling.
Derfor kommer der ikke nogen fra Ældrerådet.
Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 18. april kl. 14.15-16.15 i Mødelokale 1.

