
  
Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense 

onsdag d. 24. oktober 2018 
 

 

 

Afbud:     

 Birthe Bjerre 

 Poul Bossow 

 Dagmar Andersen 

Susse Kremmer 

 

Pkt. 1:  Valg af ordstyrer 

 Elo Nielsen blev valgt. 

 

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden 

Punkt 5 og 9 byttede plads i rækkefølge. Godkendt. 

 

Pkt. 3:  Godkendelse af referat fra seneste møde 

Godkendt. 

 

Pkt. 4: Til orientering 

 Fra formanden: 

Mødet med borgmesteren før efterårsferien gik fornuftigt. Emnerne drejede sig primært om P-

forhold og øvrige adgangsforhold til huset samt indeklimaet. En klar tilkendegivelse fra 

borgmesteren var i forhold til det trafikale, at her kunne der sandsynligvis gøres noget aktivt i 

forhold til havnebussen (som er under Odense Kommune). Han opfordrede os i forhold til 

FynBus at tage kontakt til byrådsmedlem Anders W. Berthelsen. I forhold til ventilation blev der 

vendt ideer. Udgangspunktet uanset tema er ifølge borgmesteren en udarbejdelse af en såkaldt 

anlægsplan, der beskriver problematikkerne. Det giver større mulighed for at få afsat penge i 

budgetterne.  

Et afsluttende punkt var en kort snak om seniorhusets fremtid, og hvordan huset og dets 

foreninger forbereder og ruster sig til fremtiden. Formanden opfordrede i den forbindelse 

foreningerne til internt at igangsætte debat herom. Afslutningsvis oplyste formanden, at næste 

skridt i øvrigt er at invitere rådmanden for By- og Kulturforvaltningen Jane Jegind til seniorhuset. 

 

Seniorhuset skal have samlet diverse regler og husordner i en opdateret pakke på baggrund af 

det eksisterende materiale og gruppearbejde, som blev lavet på sidste bestyrelsesmøde omkring 

bestyrelsens ansvar og kompetencer.  

 

Medlemmer af bestyrelsen:  

Kirsten/OK-klubberne oplyste, at seniorhusets aktivitetsudvalg har godkendt ny aktivitet (”Bridge 

for begyndere”). Frivillige i foreningen har benyttet efterårsferien til at opsætte længe ventede 

lydisolerende plader i eget foreningslokale. Foreningen har selv afholdt udgifter til arbejdet. 

 

Elo/Faglige Seniorer opfordrede til, at de ansvarlige tovholdere husker at indberegne 

forberedelses- og oprydningstid i den samlede bookning af fælles mødelokaler. 

 

Aage/Brugerrådet oplyste, at der nu er udsendt invitation til Brugerrådets Årsmøde.  

 

Peter/Alzheimerforeningen takkede Flittige Hænder for hjælpen i forbindelse med flytningen af 

foreningslokale fra stuen til 1. sal. I forbindelse med flytningen er foreningens mobile projektor 

imidlertid forsvundet. Efterlysning af samme viderebringes hermed. 

 

Sekretariatet:  

Seniorhuset har i efterårsferien haft håndværkere og bl.a. fået lydisoleret loftet i Motion og 

Fitness. Der er desuden blevet opsat vifter i Hal 2 samt bedre belysning langs væggen ind mod 

Vandrehallen. Træværkstedet har fået installeret tænd-sluk-lys som led i bedre sikkerhed. 

Seniorhuset afholder selv alle udgifter. 



 

Seniorhuset er blevet forhåndsreserveret til EU-valg i weekenden d. 25.-26. maj 2019. Det 

betyder aflysning af planlagte aktiviteter. Dem har der på forhånd kun været en enkelte af, og 

foreningen er blevet informeret. Seniorhuset har ingen indtægter på at lægge hus til valget. 

 

Seneste Seniorinformationsmøde var godt besøgt. Daglig leder mindede om, at det er en god 

lejlighed til at møde og invitere nye brugere/frivillige indenfor. 

 

Udvalgene:  
Lizzie/Receptionsudvalget mindede om, at husets to mobile projektorer kun er til udlån i huset. 
Det samme gælder lydanlæg. 
 

Pkt. 5: Er seniorhuset for andre end 60+-årige? 
 Bilag var på forhånd rundsendt med dagsordenen. Bilagets ordlyd blev godkendt. 
 
Pkt. 6: Tillæg til driftsoverenskomst med Odense Kommune 

Formanden orienterede om tillægget til husets driftsaftale (og ikke driftsoverenskomst) med 
Odense Kommune. Der er indhold i aftalen, som forretningsudvalget har stillet spørgsmål til, og 
som udvalget ønsker By- og Kulturforvaltningen skal uddybe/præcisere. Et af spørgsmålene 
handler om det udvendige vedligehold. I forbindelse med arbejdet omkring aftalen vil seniorhuset 
i øvrigt henlede kommunen på en energirapport, som udløber til næste år. I den kan der findes 
god inspiration til en række forbedringer, der samtidig på sigt vil spare kommune penge. 

 
Pkt. 7: Økonomi - 3. kvartal 

Daglig leder gennemgik husets økonomi på baggrund af tallene for 3. kvartal. Gennemgangen 
gav ikke anledning til spørgsmål. 

 
Pkt. 8: Eventuel ændring af tidspunkt for bestyrelsesmøder i 2019 

Daglig leder fremlagde forslag om ændring af tidspunkt for afholdelse af bestyrelsesmøder. Det 
nuværende tidspunkt (kl.14.15-16.15) været fasthold for at tilgodese bestyrelsesmedlemmer, der 
stadig har tilknytning til arbejdsmarkedet. Da dette ikke været tilfældet i en årrække, blev det nye 
afviklingstidspunkt kl. 13.00-15.00 vedtaget.  

 
Pkt. 9: Oprettelse af Trafikudvalg 

Forslagsstiller Carsten Myhr kunne oplyse, at Åløkkekvarterets beboerforening i mange år har 
arbejdet med den stigende trafik og det generelle underskud af p-pladser og mangel på hyppige 
busafgange i området. De samme problemstillinger har seniorhuset. I den forbindelse giver det 
god mening at få oprettet et Trafikudvalg. Forslaget blev vedtaget. Udvalget kommer til at bestå 
af Kirstine Vad, Lise Witved, Carsten Myhr, Aage P. Skov og daglig leder. 

 
I forbindelse med behandlingen af punktet gjorde Peter Kühnel opmærksom på vigtigheden af, at 
Carsten Myhr som formand for Åløkkekvarterets beboerforening, skal være i stand til at skelne 
mellem sit virke som beboerforeningsformand og bestyrelsesmedlem i seniorhuset.   
 
Det blev desuden bestemt, at Trafikudvalget skal have beskrevet sin opgave herunder mål og 
kompetencer.  
 

Pkt. 10: Kommunikationsudvalgets arbejde 
Kommunikationsudvalget har været samlet for første gang. Udvalget startede med at konstatere, 
at Seniorhuset har velfungerende kommunikationsveje så som hjemmeside og nyhedsbrev. Men 
det betyder ikke, at man ikke kan gøre det endnu bedre. Derfor er udvalget stille og roligt gået i 
gang med at ”rydde op” og forenkle mængden af informationer. Ændringerne vil blive gjort 
gradvist. Nyt bliver, at Mødestedets ”fane” forsvinder, eftersom Mødestedet er blevet en forening 
på lige fod med husets øvrige. Den ledige fane er i stedet tiltænkt cafeen, da mange brugere har 
behov for hurtig adgang til nyttige oplysninger herfra. 
 
Erik Grønlund er husets primære webmaster, men daglig leder skal også på et tidspunkt sættes 
ind i arbejdet med at uploade. Erik er meget arbejdsom, men det er ikke hans opgave at være 
opsøgende på nyheder og øvrige meddelelser/informationer. De enkelte medlemsforeninger skal 
blive bedre til at levere stof, som ikke behøver det store redigeringsarbejde. Udgangspunktet skal 
være ”lidt, men effektivt”. 



 
Endelig har udvalget talt kort om Facebook. Seniorhuset har oprettet en profil, men behovet for 
at gøre den aktiv her og nu er ikke presserende. Når det sker, skal der udarbejdes papir, som 
nærmere beskriver formål, indhold m.m. 
 
Daglig leder gjorde opmærksom på, at husets foreninger altid gratis kan få plads på paletten.dk  

(Odense Kommunes portal på nettet med tilbud målrettet seniorer eller mennesker med 
handicap, sindslidelser eller psykisk sårbarhed). Erik Grønlund hjælper gerne med at uploade, 
men indholdet skal man selv huske at vedligeholde. 
 

Pkt. 11: Alzheimerforeningen fortæller om sit arbejde 
Peter Kühnel fortalte om foreningens arbejde og virke på lands- og lokalniveau. Foreningens 
medlemmer tæller både folk med diagnosen og pårørende samt en stor gruppe af fagfolk. 89.000 
anslås at have demens i Danmark. Kun 3.000 personer under 65 år har demens, så sygdommen 
er meget aldersbetinget.  
 
Foreningen arbejder med flg. mål frem mod 2025: ”Færre personer med demens og færre leveår 
med svær demens”. ”Bedre udredning og behandling af demens”. ”Bedre liv for personer med 
demens og pårørende”. ”Mere viden om demens”. 
 
Foreninger består af 14 lokalforeninger, der er meget forskellige i størrelse. Lokalforeningen Fyn 
arbejder primært med øget samarbejde i forhold til de fynske kommuner – herunder 
informationsaftener, pårørendegrupper og kursusvirksomhed. Der arbejdes med at 
skabe ”stjernestunder”, udbrede viden med foredrag, stande og bidrag til lokale 
projekter/forskning. Lokalforening Fyn blev stiftet i 1991 og består af en bestyrelse på 7 personer. 
 

Pkt. 12: Eventuelt 
Aage/Brugerrådet: Ifølge reglerne kan Aage ikke genopstiller til næste Årsmøde i Brugerrådet. 
Aage takkede for den tid, som han har siddet i rådet og i seniorhusets bestyrelse.  
 
Formanden efterlyste en opdatering af ”foreningsmapper”. Kun få foreninger har afleveret. 

 
Næste bestyrelsesmøde onsdag d. 21. november kl. 14.15-16.15 i Mødelokale 1.  


