
  
Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense 

onsdag d. 21. august 2018 
 

Afbud:     

 Peter Kühnel 

 Elsebeth Byrge 

 Ian Schmidt 

 

Pkt. 1:  Valg af ordstyrer 

 Poul Bossow 

 

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden 

Vedr. overskriften til dagsorden pkt. 7 blev ordet ”beslutning” slettet. 

 

Pkt. 3:  Godkendelse af referat fra seneste møde 

Vedr. pkt. 4 i referatet skal den korrekte dato for Brugerrådets møde være d. 4. juni. 

 

Pkt. 4: Til orientering 

 Fra formanden: 

Der har været afholdt en udsolgt Sommerhøjskole i uge 32. Deltager-evalueringen viser 

tilfredshed. Siden følger intern evaluering. 

Der er indført en ny tradition efter sommerferien, hvor frivillige under seniorhuset spiser fælles 

morgenmad og ønsker hinanden velkommen tilbage. 

Festudvalget opfordres til at komme i gang med forberedelserne til Spil Dansk og frivilligfesten. 

Spørgsmål til Ældrerådet: Kan Ældrerådet været med til at bringe en sag direkte ind i det 

politiske system? Svar fra Dagmar Andersen: Jf. vedtægterne kan Ældrerådet fremføre en sag, 

men ikke direkte via Seniorhusets bestyrelse. 

Formanden spurgte bestyrelsen, hvor godt man hver især kender husets dagligdag og 

sammenhænge herunder foreningernes virke. Svaret blev, at der efterlyses mere viden om 

emnet.  

Carsten Myhr blev budt velkommen som Mødestedets nye (stemmeberettigede) repræsentant i 

seniorhusets bestyrelse.  

 

Medlemmer af bestyrelsen:  

Mogens og Myhr/Mødestedet kunne fortælle, at foreningen efter syv år nu har fået sin første 

formand i Carsten Myhr.  

Aktiviteten ”Frimaling i kælderen” udgår. Foreningen har til gengæld fået en ny aktivitet godkendt: 

orkesteret ”Still going strong”.  

Mødestedet er klar med en gratis foredragsrække for efteråret (typisk mandage i Hal 2) samt en 

julekoncert med Odin. Til september afvikles Petanque-stævne. 

Mødestedet er med i Vandrehallen, når der d. 26/9 afholdes Seniorinformationsmøde. 

 

Lizzie/Receptionen kunne fortælle, at de fælles lokaler herunder cafeen i sommerferien er blevet 

rengjort i samarbejde med vores rengøringsfirma og frivillige. Stor tak til dem. 

Der har undervejs i ferien været afholdt møder og aktiviteter, hvor porten ikke er blevet lukket og 

låst. Det skal man altid huske – også udenfor ferieperioder, hvis man er sidste mand/kvinde. 

 

Sekretariatet:  

Seniorhuset havde d. 17. august besøg af Fødevarekontrollen, og huset fik igen store roser og 

bibeholder sin Elitesmiley. Eftersom vi ikke har ”risikobetonet” madlavning, vil huset som 

udgangspunkt blive mødt af en kontrol hvert andet år mod nu hvert år. Ros til de frivillige for det 

store arbejde, de udfører – specielt i forhold til hygiejne.  

 

Seniorhus Odense er blevet udvalgt/godkendt af Odense Kommune til at huse folketings- og 

kommunalvalg m.m. Første gang huset åbner sine døre for et valg bliver i tidsrummet 23.-26. maj 

2019 (EU-valg). Det betyder, at huset lukker ned for sine aktiviteter hele dagen, men ikke dagen 

før og efter.  

 



I meget lang tid har ventilationen på 1. sal været afbrudt (pga. defekt printplade), men i uge 35 

bliver anlægget repareret, ligesom anlægget i Slyngelstuen og IT-lokalerne vil blive set efter i 

sømmene i forhold til den nuværende volumen. 

 

Sagaen omkring indsivende vand i kælderen ser også ud til at finde sin afslutning, da der i uge 

35 kommer håndværkere og forsegler den mur, hvorfra grundvand siver ind i bygningen. 

 
Årets internationale Alzheimerdag afvikles 21. september på Ørbækvej 100. Interesserede 
bestyrelsesmedlemmer er velkomne, lige som brugere af seniorhuset. Opslag er opsat i 
Vandrehallen. (Arrangørerne ville gerne være her i huset, men desværre var der optaget). 
 
Seniorhuset er blevet begavet med et flot og velholdt flygel. Seniorhuset takker familien Byrge. 
 
Daglig leder takkede for opmærksomheden i forbindelse med sin runde fødselsdag. 

 

Udvalgene:  
Receptionsudvalget: Receptionisterne går sine runder hver dag. Folk glemmer at lukke vinduer 
(når det er varmt), men glemmer også simpel oprydning. Hvis synderne kan identificeres, så får 
vedkommende en mail om at stramme op. 

 

Pkt. 5: Nyt fra arbejdsgrupperne 

 Intet. 

 
Pkt. 6: Besøg af borgmesteren 

Punktet blev indledt med et mindre gruppearbejde, hvor man bl.a. skulle forholde sig til, hvad et 
borgmesterbesøg kan bruges til, hvilke problemfelter, der ville være relevante at diskutere med 
borgmesteren, og hvordan seniorhuset kan sætte fokus på sine udfordringer.  
Det kom der en masse meget anvendelige svar ud af, som Forretningsudvalget bringer med til 
mødet med borgmesteren. Nogle af emnerne, som optager husets brugere, frivillige og 
foreninger er bl.a.; parkeringsforholdene, busforbindelser, ventilation, de frivilliges indsats og 
betydning for at modvirke ensomhed m.m. herunder hvad kommunen sparer økonomisk mod en 
øget investering i seniorhuset.  
Det oprindelige møde d. 31/8 i øvrigt blevet aflyst, nyt møde er i stedet aftalt til 12. oktober. 

 
Pkt. 7: Mødestedets bidrag til foreningernes fællesudgifter 

Den oprindelige udregningsmetode i forhold til foreningernes fællesudgifter er lavet ud fra en 
kvadratmeterpris og ikke efter antallet af aktiviteter. En stigning i sidstnævnte betyder øget slidt 
på inventar, større udgifter til rengøring m.m. Økonomiudvalget har derfor lagt op til en stigning i 
Mødestedets bidrag i størrelsesordenen 15.000 kroner til 30.000 kroner. 
 
Formanden spurgte bestyrelsen om lov til, at Driftsøkonomiudvalget arbejder videre med en 
endelig løsning i samarbejde med Mødestedet. Der er mange ting, som skal vejes for og imod. 
Mødestedet er generelt et særdeles godt aktiv for huset og med omsætning til cafeen. En løsning 
findes og et forslag vil blive forelagt bestyrelsen inden året er omme    

 
Pkt. 8: Økonomi 

Daglig leder gennemgik husets økonomi gældende de to første kvartaler af 2018. Der var ikke 
spørgsmål efterfølgende. 

 
Pkt. 9: Osteoporoseforeningen fortæller 

Osteoporoseforeningen brugte i 2017 en del energi på landsforeningens 25-års jubilæum og at få 
skabt politisk interesse for en handlingsplan. I år handler det om hvervning af frivillige. Der er 800 
medlemmer på Fyn, og foreningen er i stadig fremgang. 14/11 afholdes cafemøde i huset med 
fokus på osteoporose og kost. Den 22. oktober er International Osteoporosedag. Til foråret er 
planlagt et foredrag med en forsker, der vil tale imod medicinering ifm. knogleskørhed. 
Foreningen har også et samarbejde med Frivilligcenter Odense omkring et patientforenings-
netværk. Foreningen samarbejder desuden med omkringliggende fynske kommuner. Hver 
måned underviser man bl.a. på OUH om sygdommen. Internt er man i sommerferien flyttet i nye 
lokaler i samarbejde med Alzheimerforeningen.   

 
 



 
Pkt. 10: Eventuel 

Det er Mødestedet, som næste gang fortæller om sine aktiviteter og ligeledes vælger fællessang. 
 
 En overvejelse til næste bestyrelsesmøde kan være, at dagsordenens Pkt. 5 slettes. 
 

DH har afholdt møde i mandags. Her blev man forstyrret af en musikgruppe fra det tilstødende 
lokale. Kan der gøres noget ved isoleringen mellem de to lokaler? 
Til dette svarede daglig leder, at der desværre var tale om et uheldigt sammentræf. En 
fremadrettet løsning er, at man lige skæver til, om der afvikles musik i nabolokalet, inden man 
booker. Døren mellem Mødelokale 1 og Kunstværkstedet er i øvrigt allerede lydisoleret.  

 
Næste bestyrelsesmøde onsdag d. 19. september kl. 14.15-16.15 i Mødelokale 1. 


