
  
Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense 

onsdag d. 19. september 2018 
 

 

 

Afbud:     

 Peter Kühnel 

 Kirsten Lindstrøm 

 Sven Uglebjerg 

 

Pkt. 1:  Valg af ordstyrer 

 Birthe Bjerre blev valgt. 

 

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

Pkt. 3:  Godkendelse af referat fra seneste møde 

Rettelse: Det er Bent Hangaard, som har doneret det flotte flygel i Vandrehallen og ikke familien 

Byrge. Enken har modtaget blomster og kort. 

 

Pkt. 4: Til orientering 

 Fra formanden: 

Forretningsudvalget havde 18. september besøg af ÆHF-rådmand Søren Windell. Der blev talt 

om mange ting, men to hovedpunkter fyldte: P-forhold herunder offentlige transport til og fra 

huset samt udfordringerne med ventilation og træk. Lokalplanen for området har ikke været 

ændret siden 1985. Seniorhuset er ikke længere erhvervsejendom, hvad betyder det for 

mulighederne for at skabe bedre adgangsforhold og fortsat kunne tiltrække brugere? Det er 

aftalt, at formanden og daglig leder arbejder videre med problemstillingerne ved næste 

månedsmøde med husets kontakt ind i ÆHF-forvaltningen, Anne Grete Pilgaard. 

 

De oprindelige foreningsmapper blev uddelt. Indhold skal revideres og opdateres med gældende 

informationer for de enkelte foreninger. Der skal oprettes helt nye mapper med ditto indhold for 

de medlemsforeninger, der er kommet til siden opstarten i 2011. Disse foreninger opfordres til at 

fremsende relevante bilag. 

 

Medlemmer af bestyrelsen:  

Dagmar (Ældrerådet): 1. oktober fejrer Ældrerådet og Ældre Sagen i fællesskab den 

internationale ældredag. Alle er velkomne. 

 

Aage (Brugerrådet): 26. september afholder Brugerrådet bestyrelsesmøde, hvor det kommende 

Årsmøde skal forberedes. Et emne til diskussion internt i Brugerrådet bliver bl.a. fremtiden for 

Brugerrådet og dets eksistens.  

 

Mogens (Mødestedet): Der er stort set udsolgt til årets revy. Der afholdes forpremiere tirsdag d. 

2/10 til en pris af 50 kroner. 

 

Sekretariatet:  

At skabe bedre luft i Hal 2 har længe været et stort ønske. Det ligger ikke i kortene, at BKF 

bevilger en masse penge til formålet. Daglig leder har derfor bedt driftsøkonomiudvalget om en 

afgørelse i forhold til at bevilge penge til formålet. Donationer fra Krepo og Onsdagsdans rækker 

halvvejs. Udvalget har sagt ja. Daglig leder har også bedt udvalget om en bevilling i forhold til 

bedre lys i Træværkstedet. Det handler om bedre sikkerhed. Med en hurtig sagsbehandling kan 

arbejdet udføres i efterårsferien – samtidig med at loftet i Motion og Fitness i øvrigt lydisoleres 

med mere. 

 

Et udkast til datoer for afholdelse af bestyrelsesmøder i 2019 rundsendes med referatet. En 

overvejelse kan i øvrigt være at flytte bestyrelsesmøderne frem til start kl. 13.15 og slut kl. 15.15 

mod det nuværende starttidspunkt kl. 14.15 (som er en gammel beslutning, da enkelte 



medlemmer stadig var på arbejdsmarkedet). Forslaget til nyt mødetidspunkt tages op på næste 

bestyrelsesmøde. 

 

Mange bruger cyklen som transportmiddel til seniorhuset. Daglig leder er ved at undersøge 

muligheden for opsætning af luftstander, som kommunen som Cyklisternes By i dag har opstillet 

flere steder i byen. 

 

Husk at der i næste uge er Seniorinformationsmøde (og ”de åbne dørs politik”). 

  

Udvalgene:  
Et af festudvalgets opgaver er afholdelse af Spil Dansk i uge 44. Udvalget ligger op til, at 
opgaven udfases og i stedet forslås overdraget til de kor og orkestre, som i dag øver i 
seniorhuset. Dermed bliver Spil Dansk her i huset d. 1/11 den sidste i regi af Festudvalget. 
 
Receptionsudvalget har besluttet at flytte den grå informationstavle med eksterne arrangementer 
til området ved den faste opslagstavle til højre for indgangen. Så er alt samlet.  

 
Pkt. 5: Drøftelse af forretningsorden for Seniorhus Odense 

Bestyrelsen blev opdelt i fire grupper med henblik på det skitserede gruppearbejde. Det gav en 
god og konstruktiv dialog. Driftsudvalget arbejdet videre med alle de gode input. Efter behov 
nedsættes eventuelt en arbejdsgruppe i forhold til det videre arbejde. 

 
Pkt. 6: Er Seniorhus Odense for andre end +60-årige? 

Konklusionen blev debatten blev, at Forretningsudvalget med udgangspunkt i de mange 
forskellige menings-tilkendegivelser kommer med et udkast til svar på spørgsmålet. Det endelige 
udkast skal gerne munde i et for daglig leder brugbart værktøj.  

 
Pkt. 7: Sommerhøjskole 2019? 

2018-udgaven er blevet evalueret af både brugere og arbejdsgruppen. Konklusionen er, at 
sommerhøjskolen fik roser med på vejen, og arbejdsgruppen bag meget gerne vil fortsætte. Der 
blev stillet forslag om at sende sommerhøjskolen gennem aktivitetsudvalget på lige fod med alle 
nye aktiviteter. Altså en formaliseret tilgang til den endelige beslutning. Forslaget blev vedtaget. 

 
Pkt. 8: Mødestedet fortæller 

Mødestedet har fået en regulær bestyrelse med en formand og kasserer, men stadig med en 
relativ flad struktur. Mødestedet er en broget skare af mennesker og aktiviteter – uden at være 
påtvunget af et medlemskab. Det er foreningens opfattelse, at foreningen gennem sit væld af 
aktiviteter er med til at skabe liv og glæde og et positivt billede af seniorhuset ud af til.   

 
Pkt. 9: Eventuel 

Aage (Brugerrådet) spurgte, hvad der skal ske fremadrettet efter mødet med rådmanden i forhold 
til de manglende P-pladser? Hvor og hvordan kan vi fremme debatten om en bedring af husets 
situation?  

 
Fælles konklusion er, at seniorhuset hurtigst muligt skal sættes i forbindelse med relevante 
embedsmænd gennem husets kommunale kontaktperson Anne Grete Pilgaard. Emner til en 
eventuel senere arbejdsgruppe kan bestå af formanden, daglig leder samt Lise, Myhr og Aage. 
 

 
Næste bestyrelsesmøde onsdag d. 24. oktober kl. 14.15-16.15 i Mødelokale 1. 


