
  
Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense 

onsdag d. 18. april 2018 
 

Afbud:     

Kirsten Runge 

Sven Uglebjerg 

Elsebeth Byrge 

 
Pkt. 1:  Valg af ordstyrer 

 Birthe Bjerre blev valgt. 

 

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden 

Dagmar spurgte, om bilaget ”Rolle og ansvar” var et punkt til dagsordenen og i givet fald hvilket? 

I forbindelse med spørgsmålet understregede hun, at Ældrerådet var en del af medlemskredsen. 

Formanden svarede, at bilaget, som omhandlede uredigerede gruppesvar fra Seniorhusdagen 

ifølge sidste møde skulle udsendes til orientering. Svarene viser, at der blandt de 

tilstedeværende til Seniorhusdagen manglede en viden. Bilaget vil blive brugt som arbejdspapir 

for FU. Dagsordenen blev i øvrigt godkendt. 

 

Pkt. 3:  Godkendelse af referat fra seneste møde 

Godkendt. 

 

Pkt. 4: Til orientering 

 Fra formanden: 

Cafeudvalget har besluttet at forhøje prisen på kaffe og smørrebrød med 1 krone. De øgede 

indtægter skal dække udgifter til den nye vanddispenser, der giver gratis vand til alle. Der 

arbejdes endvidere på nye (og større) navneskilte til cafeens frivillige med angivelse af, at man er 

”frivillig” (og ikke ansat).  

Der bliver ligeledes investeret i nye (ens) forklæder. 

 

Salens bordopstilling vil snarest og efter aftale med Krepos kortspillere undergå en ændring fra 

den permanente 4 x 4 bridge-opstilling til at kunne tilgodese alle andre brugere. Der overflyttes i 

den forbindelse (større) bordtyper fra Kunstværkstedet og ny opstillingsplan vil blive udarbejdet.  

 

Fyens Stiftstidende har bragt en mindre artikel om Motion og Fitness. Det har afstedkommet en 

del nye folk på venteliste. Derfor søger huset nye tovholdere svarende til tre hold, så kender man 

nogen, så giv endelig lyd til Motion og Fitness-gruppen. 

 

Medlemmer af bestyrelsen:  

Intet. 

 

Sekretariatet:  

Hvis vejret tillader det, vil Flittige Hænder i slutningen af uge 17 optegne gule streger på P-

pladsen over uønsket parkering. Der kører nu på info-skærmen en reminder om at vise hensyn. 

 

Daglig leder er i kontakt med kommunen omkring opsætning af trafikspejl ved udkørslen. Sagen 

er endnu ikke afsluttet, da argumentationen for et foreløbigt nej kan diskuteres. 

 

Daglig leder er blevet kontaktet af SDU-forsker Anette Grønning, som har fået en større bevilling 

til forskningsprojekt i E-konsultation. Undersøgelsen er målrettet seniorer over 65 år. Daglig leder 

har sagt ja til, at seniorhuset gerne vil bidrage i projektet i det omfang, vi kan - uden at det 

påvirker den daglige drift og økonomi. Anette Grønning vil på august-bestyrelsesmødet orientere 

mere om projektet.  

 

Fyens Stiftstidende vil til efteråret sætte mere fokus på gruppen over 50 år i det, avisen kalder 

”Det gode liv er noget, vi deler”. I den anledning er daglig leder indbudt til en møderække, hvor 

der bl.a. skal erfaringsudveksles og sparres om de ideer og tiltag, som avisen skal arbejde videre 

på at synliggøre.   



 

Vi har haft brandsyn af huset og fået en række påbud. Det mest omkostningstunge bliver, at vi 

ikke kan undgå at opsætte ABDL-døre i metalværkstedet. Kommunen bidrager sandsynligvis 

ikke økonomisk, da vi mere eller mindre selv har bragt os i en situation, hvor vi benytter huset 

uhensigtsmæssigt. 

 

By- og Kulturforvaltningen, som administrerer vores bygninger, har rystet posen med 

ansvarsområder. Det betyder, at vi skal have ny kontaktperson. Når vedkommende er udpeget, 

inviterer daglig leder vedkommende til en omfattende rundvisning i huset primært med tanke på 

de ønsker, vi har om investering i bl.a. et vindfang, ventilation m.m. 

 

I næste uge vil Flittige Hænder påbegynde aflevering af overskuds kontor-udstyr fra FCO. Hvis 

en forening står og mangler et hæve-sænkebord eller noget andet, så skal man sige til. 

 

Udvalgene:  
På vegne af Festudvalget mindede daglig leder om fødselsdagen d. 23. maj. Der bliver i år tale 
om tilmelding for at sikre en bedre afvikling. Dagen fejres om formiddagen med start kl. 10.00. 

 

Pkt. 5: Nyt fra arbejdsgrupperne 

 Intet. 

 
Pkt. 6: Procedure og nye aktiviteter i seniorhuset  

 De enkelte punkter i proceduren og skema blev af formanden beskrevet og gennemgået. Man 

må rigtig gerne meddele sekretariatet, når selv mindre hold starter. Bestyrelsen godkendte den 

nye procedure. 

  
Pkt. 7: Værkstedernes ABC herunder forankring af træ- og metalværkstedet 

Aftalen blev af formand og daglig leder gennemgået. Aftalen er afstemt med de koordinerende 
tovholdere i værkstederne. Aftalen blev vedtaget af bestyrelsen.  
 

Pkt. 8: Arbejdsplan for bestyrelsen resten af 2018  
Formanden gennemgik de hovedpunkter, som bestyrelsen skal arbejde videre med i 2018: 
Revideret liste over roller og ansvarsområdet for; daglige leder, bestyrelse, medlemsforeninger, 
FU, Ældreråd og eksterne foreninger (Brugerrådet). At få formaliseret samarbejdet og 
ansvarsfordelingen mellem seniorhuset. At få afklaret seniorhusets aktivitetsniveau, at få 
beskrevet procedure og principper for nye aktiviteter. At få synliggjort overfor Byrådet P-forhold 
og transportmuligheder til og fra seniorhuset. Sikre via vejledninger at brugerne bliver selvhjulpne 
ud i anvendelse af IT i mødelokaler. At få løst høre- og lydproblemer i Hal 2 og Motion og 
Fitness. At få forbedret indeklimaet generelt i huset. 

 
Pkt. 9: Udvalgsposter i Seniorhus Odense 

Ian Schmidt afløser Nils Knudsen i Kommunikationsudvalget. 
Christian Pedersen og Lizzie Roll indtræder i Værkstedsudvalget. 
Pga. manglende repræsentation fra Osteoporoseforeningen og DH Odense blev opdatering af 
nye medlemmer til Kunstudvalget og Festudvalget udsat til næste bestyrelsesmøde. 

   
Pkt. 10:  Støtteforeningen f. Lungefor. og Dansk Folkehjælp fortæller 

Kirsten Lindstrøm og Susse Kremmer fortalte om den historiske udvikling i de respektive 
foreninger. Dansk Folkehjælp står i seniorhuset bl.a. for Søndagscafe i samarbejde med 
Støtteforeningen, der også har åben rådgivning i seniorhuset. 

    
Pkt. 11:  Eventuelt  

6. maj afvikler Mødestedet petanque-stævne, og 18. maj inviteres alle Mødestedets tovholdere 
på skovtur i lokalområdet. 

  
Regler vedr. ny dataforordning kommer med som punkt på næste bestyrelsesmøde. Der 
forsøges indkaldt til et fælles informationsmøde - evt. med Anne Grete Pilgaard fra Odense 
Kommune som tovholder. 

 

Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 16. maj kl. 14.15-16.15 i Mødelokale 1. 


