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FORMAND KIRSTINE VADS BERETNING
____________________________________________________________________________
Dejligt, at der er brug for os - os her i Seniorhuset.
Har I det ikke sådan – føler I ikke, at der er nogen, der har brug for jer?
Det håber jeg, for vi er i dag til Generalforsamling, fordi vi er en del af frivillighedskorpset i
Seniorhus Odense.
Til sammen har vi det ønske at bringe alle faglige, sociale og menneskelige kompetencer i spil til
glæde for den enkelte og til gavn for fællesskabet.
Det står i vores vision. Vi har noget at leve op til. Der er brug for os

Hvordan kan vi så vide, mærke eller se, at der brug for os?
Det kan vi se på:
➢ antal besøgende, der tørrer skoene af på måtten
➢ infoskærmen der ikke kun viser aktiviteter i Huset fra kl. 9-15 mandag til fredag. Nej der
vises også aftenaktiviteter og weekendarrangementer.
➢ rengøringsregningen
➢ antallet af rundvisninger
➢ det antal smørrebrød, der skal smøres og de stakke af tallerkner, der skal vaskes i løbet
af en dag og ikke mindst på cafeens omsætning
➢ efterspørgslen på teknisk hjælp til it-løsninger i mødelokalerne
➢ foreningstilgang i de enkelte foreninger samt udvidelse af foreningernes tilbud
➢ de eksterne foreningers brug af lokalerne
➢ de nye tiltag i regi af seniorhuset
➢ at det ikke bare seniorer, der kommer her i huset, mange studerende kommer her for at få
en viden om seniorernes liv virke
➢ den kreative udnyttelse af parkeringsmuligheder i området
➢ antal seniorer som klikker ind for at se ugens tilbud på husets hjemmeside
Der er brug for os
Derfor har bestyrelsens arbejde i det forløbne år været at få revideret seniorhusets vedtægter,
brugerrådets sammensætning, udvalgenes opgaver og kompetencer samt seniorhusets
driftsaftale med kommunen.
I forbindelse med en ændring af driftsaftalen har vi haft behov for at indlede et endnu tættere
samarbejde med Ældre- og Handicapforvaltningen.
Kommunen ønskede, at vi skulle være en selvejende institution, hvilket bl.a. har fået den
konsekvens,
•
•

at vi er blevet momsregistreret
at vi selv skal føre regnskab - det har så har betydet, at vi har måttet
hyre en freelance-bogholder og revisor til dette arbejde,

•
•
•

at Daglig Leder er blevet ansat af Seniorhuset
at administrationens it–udstyr er blevet afleveret til kommunen
og nyt er blevet anskaffet.
at huset selv skal stå for vedligeholdelse og backup af it-udstyret .

På motion og fitnessområdet har Kommunen fra værdighedsmilliarderne velvilligt tildelt os
midler indtil 2021 til et stort motionsrum, hvor der nu er mere end 250 ugentlige brugere. Fra
værdighedsmilliarderne har vi endvidere fået et Seniorhus 2 (det tidligere Frivillighedscenter
Odense). Seniorhus 2 er blevet indrettet med billardbord i fællesrummet, mødelokaler,
bordtennisrum, foreningslokaler mv.
Det går godt for seniorhuset - det er dejligt.
Men kan det blive ved med at gå så godt? Kan vi tilsammen magte succesen - kan og skal vi
blive større? Hvis ja, hvordan skal vi så organisere os?
Ud fra disse spørgsmål blev der holdt en Seniorhus-dag, hvor opgaven var at få input til,
hvordan ansvar og roller kan fordeles mellem den selvejende institution Seniorhus Odense og
medlemsforeningerne.
Med baggrund i de input, der kom på spørgsmålet, er målet for det næste års arbejde blevet
•
•
•
•
•
•
•

at få formaliseret samarbejdet og ansvarsfordelingen mellem seniorhuset.
at få afklaret seniorhusets aktivitetsniveau - hvad og hvor meget kan
seniorhusets frivillige klare.
at få beskrevet procedure og principper for nye aktiviteter
at få synliggjort Parkeringsforholdene og transportmulighederne for Byrådet.
at gøre det muligt for brugerne at blive selvhjulpne ud i IT og AV, dvs., der
skal laves vejledninger til det udstyr, seniorhuset råder over
og få løst høre- og lydproblemerne i Hal 2
at få forbedret indeklimaet ikke bare på 1. sal, men generelt

Husets frivillige
I årets løb har vi erfaret, at der er en grænse for, hvad cafeens og receptionens frivillige samt de
flittige hænder kan yde, hvis de også skal nyde at være her og ikke mindst har lyst til at være her.
Husets frivillige er husets fundament. De gør et kæmpe arbejde, som de skal have stor ros for.
Seniorhuset har en god økonomi, hvilket kan ses af regnskabet, men økonomien er ikke så god,
at vi kan opfylde alle de ønsker, der er fremsat. Derfor har vi nedsat en selvkørende
sponsorgruppe, som ihærdigt arbejder for at skaffe økonomiske midler.
Seniorhusets tidligere formand Christine Greisen sagde ofte:
”Fællesskab kan noget. Selv om vi ikke alle sammen kan gøre lige meget - så gør vi det, vi
kan”. Det er rigtig, vi kan meget sammen - det skal vi huske hinanden på - vi skal også huske at
rose hinanden.
Seniorhuset kører, og det kører godt. Nøglen hertil er fællesskab, ansvarsfølelse og
samarbejde.
Tak for samarbejdet i året, der gået og tak til jer alle for den indsats, som I hver især har ydet i
Seniorhuset.

