
  
Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense 

onsdag d. 21. november 2018 
 

 

 

Afbud:     

 Kaj Hansen 

 Ian Schmidt 

 

Pkt. 1:  Valg af ordstyrer 

 Birthe Bjerre blev valgt. 

 

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

Pkt. 3:  Godkendelse af referat fra seneste møde 

Godkendt. 

 

Pkt. 4: Til orientering 

 Fra formanden: 

Der har været afholdt Årsmøde i Brugerrådet. Kaj Hansen, som repræsenterer Ældre Sagen, 

blev valgt som ny formand. Kaj er desuden frivillig i receptionen. Ny i Brugerrådets bestyrelse er 

tidligere suppleant Johan Jensen (Odense Seniorkor) og Grethe Larsen (Onsdagsdans). Ny 

suppleant er Jutta Tybjerg (HC Andersen Koret).  

 

Tillægget til Brugerretsaftalen er på trapperne. Enkelte andre ting er blevet konkretiseret. 

 

Jf. seneste bestyrelsesreferat skal der laves et kommissorium i forhold til Trafikudvalgets 

arbejde. Dette kommissorium er udarbejdet og vedtaget af Forretningsudvalget. Udvalget er et 

hurtigarbejdende udvalg, der allerede har et udarbejde et udkast, der beskriver problematikken 

omkring seniorhuset. Dette vil siden blive sendt til diverse rådmænd, borgmester og øvrige 

politikere. 

 

Medlemmer af bestyrelsen:  

Mogens/Mødestedet: Der bliver revy i foråret 2019 og en teaterforestilling i efteråret 2019. 

Der er nye foredrag på vej i først halvdel af 2019 – se hjemmesiden for tider og indhold. 

4/12 afholdes der julekoncert i Hal 2 med Odin Jazz Band. Billetter kan købes i receptionen. 

 

Kirsten Runge/OK-klubberne roste cafeens personale for deres store arbejde. 

 

Kirsten Lindstrøm/Dansk Folkehjælp gjorde opmærksom på Søndagscafeens arrangement  

d. 25/11, der laves i samarbejde med Senior Blæserne Odense. Alle er velkomne. 

 

Birthe Bjerre/PTU oplyste, at foreningen d. 29/11 afholder julefest. 

 

Sekretariatet:  

Der er seniorinformationsmøde næste onsdag, så husk at være til stede. 

Der har gennem lang tid manglet lys på p-pladsen. Problemet er nu endelig løst. 

Revideret kalender for bestyrelsesmøder m.m. for 2019 bliver sendt ud sammen med referatet. 

 

Sekretariatet modtager ind i mellem forskellige henvendelser fra kommunen, organisationer, og 

enkeltpersoner om diverse former for samarbejde og aktiviteter. To konkrete henvendelser er på 

vej i mailen - bl.a. hvervning af frivillige til ”Projekt fortællestole” og input til en oversigt udarbejdet 

af Ældre- og Handicapforvaltningen over arrangementer omkring jul.  

 

Udvalgene:  



Receptionen/Lizzie opfordrer til mindre grupper, når der er rundvisninger i forbindelse med 

Seniorinformationsmøderne. Man skal melde sig til i receptionen og ikke støde til undervejs. 

Daglig leder lader opfordringen gå videre til arbejdsgruppen omkring seniorinformationsmøderne. 
 

Pkt. 5: Sponsorudvalget aktuelt 
I 2018 har sponsorudvalget indtil nu udarbejdet i alt 15 forskellige fondsansøgninger. Seks af 
dem er endt helt uden svar. Tre har givet reelt afslag, mens der p.t. afventes svar fra seks fonde. 
Der er blevet søgt midler til lydudstyr, loft i fitness-lokalet, bedre indeklima i diverse mødelokaler, 
sangbøger. Ansøgninger, som pt. er til behandling, handler om udstyr til værkstederne. 
 
Det går i forhold til sponsorater noget mere langsomt. Men udvalget arbejder ufortrødent videre.   

 
Pkt. 6: Festudvalgets arbejde - opgaver og praksis fremover 

Festudvalget har seks medlemmer, som har ansvar for tre opgaver: Seniorhusets fødselsdag, 
Spil Dansk og Frivilligfesten.  
 
Seniorhusets fødselsdag vil festudvalget gerne arbejde videre med. 
 
Udvalget har derimod lagt op til og ønsker, at der kommer nye kræfter ind over Spil Dansk-
arrangementet. Det betyder i praksis, at de kor og orkestre, som kommer i huset til daglig, 
tænkes at skulle overtage arbejdet med at arrangere Seniorhuset er således fremadrettet kun 
involveret vedr. forplejning. 
 
Frivilligfesten er klart det største arbejde og arrangement. I forbindelse med årets fest opstod der 
nogle forviklinger om, hvem der måtte være med, men trådene blev i sidste øjeblik udredet. 
Bestyrelsen vedtog, at de inviterede i fremtiden er:  
Frivillige under Seniorhus Odense: Bestyrelsen + suppleanter i Seniorhus Odense, de til enhver 
tid siddende udvalg, Cafeen, Receptionen, Træ- og Metalværkstedet, Motion & Fitness, Flittige 
Hænder, Transportguiderne og Sekretariatet. 
Frivillige/tovholdere i medlemsforeningerne i Seniorhus Odense samt Ældrerådet og 
Brugerrådet. 
Øvrige deltagere/frivillige, som der er behov for i forhold til afviklingen (f.eks. opvaskere og 
musikere). 
Eksterne foreninger så som Onsdagsdans, Jazzens Venner Fyn, HC Andersen Koret m.fl. 
inviteres ikke længere med. 

 
Pkt. 7: Seniorhusets udviklingsstrategi 

Der blev i grupper givet svar på de på forhånd fremsendte spørgsmål. Forretningsudvalget 
samler op på svarene til videre bearbejdelse. 

 
Pkt. 8: Cafeens arbejde 

Cafeen er et vigtigt omdrejningspunkt for social aktivitet. Det er også her, at seniorhuset har 
mulighed for at tjene penge til gavn for husets brugere og frivillige. Daglig leder gennemgik, 
hvordan cafeen i det daglige fungerer. 

 
Pkt. 9: Polioforeningen og Ulykkespatientforeningen fortæller 

1952/53 blev Danmark ramt af en stor polioepidemi, men der vaccineres stadig mod polio. 
Polioforeningen blev oprettet i 1945. I 1995 blev de ulykkesramte inddraget i foreningen. 
Foreningen driver i dag forskellige huse i forhold til træning, rådgivning og mentorordning og en 
ulykkestelefonrådgivning. På Fyn tilbydes bl.a. samtaler og diverse aktiviteter. Flere af dem 
afholdes i seniorhuset herunder fysisk træning på hold under Motion og Fitness. 
 

Pkt. 10: Eventuelt 
Ellen Hansen/OK-klubberne gjorde opmærksom på, at flyglet skal stemmes hver gang det flyttes 
rundt. Sekretariatet er opmærksom. Flyglets faste plads er i Vandrehallen. 

 
Formanden gjorde opmærksom på, at hjemmesiden har undergået forskellige ændringer. Nu kan 
man eksempelvis finde Mødestedet under ”Foreninger”, og cafeen har fået sin egen fane, hvortil 
der stadig arbejdes på at få overført alle relevante oplysninger. 

 
Næste bestyrelsesmøde onsdag d. 12. december kl. 14.15-16.15 i Mødelokale 1.  


