
Referat af Årsmøde i Brugerrådet 2018 

Seniorhus Odense d. 13. november 

Inden Årsmødet begyndte, gav seniorhusets daglige leder en kort gennemgang af de 

emner, som seniorhuset gennem det sidste år har arbejdet med i forhold til forbedringer. 

Referat jf. dagsorden: 

1. Velkomst ved Brugerrådets formand Aage P. Skov 

Brugerrådets formand Aage P. Skov bød velkommen og præsenterede bestyrelsen. 

2. Valg af dirigent  

Brugerrådet havde foreslået John Christensen, der blev valg. Dirigenten konstaterede, at 

Årsmødet var lovligt indkaldt. Han pointere dog, at der var fejl i dagsordenen, da punktet 

”Valg af stemmetællere” var udeladt.    

3. Valg af referent 

Brugerrådet havde foreslået Teit Rasmussen, der blev valg.  

Under dette punkt blev Kirstine Vad og Teit Rasmussen valgt til stemmetællere. 

4. Formandens beretning 

Formanden indledte med en stor tak til Brugerrådets bestyrelse for et godt samarbejde 

gennem året. Han rettede samtidig en tak til seniorhusets bestyrelse og sekretariatet for et 

godt samarbejde. 

Brugerrådet har gennem det seneste år afholdt diverse bestyrelsesmøder med gode 

snakker og debatter. Der har været enkelte sager, som dog har løst sig selv, inden de reelt 

har kunnet undergå behandling i Brugerrådet. 

Brugerrådet brugte efter Årsmødet i 2017 en del krudt på udformning af rådets nye 

”Regler og retningslinjer”, et arbejde der blev gjort i samarbejde med seniorhusets 

formand Kirstine Vad. De nye regler og retningslinjer blev 17. januar 2018 vedtaget af 

seniorhusets bestyrelse. 

I maj blev der udsendt brev til de eksterne foreninger, hvor Brugerrådet blev præsenteret. 

Man benyttede samtidig lejligheden til at efterlyse ideer og forslag til eventuelle 

forbedringer. Desværre kom der ingen svar tilbage.  

Brugerrådet har derudover talt grundigt om seniorhusets mangel på p-pladser m.m. og i 

den forbindelse opfordret seniorhusets bestyrelse til at tage skridt til en dialog med 

kommunen. Sagen er stadig meget aktuel. Debatten foregår stadig.  



Sluttelig rettede formanden en tak til at alle, der har medvirket i forbindelse med 

formandens virke. Beretningen blev godkendt. 

5. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag. 

6. Valg af formand, sekretær, et bestyrelsesmedlem samt en suppleant 

(Syv eksterne foreninger var repræsenteret på Årsmødet.) 

Aage P. Skov, Grete Pedersen og Inger Lund ønskede ikke genvalg. 

Dirigenten spurgte herefter forsamlingen om forslag til formandskandidat: 

Kaj Hansen - bestyrelsesmedlem Ældre Sagen - meldte sig og blev uden modkandidat valgt. 

Johan F. Jensen - bestyrelsesmedlem Odense Seniorkor - blev valgt til sekretær. 

Grethe Larsen - bestyrelsesmedlem Onsdagsdans - blev valgt som bestyrelsesmedlem.   

Jutta Tybjerg, bestyrelsesmedlem HC Andersen Koret - blev valgt til suppleant. 

7. Eventuel 

Seniorhusets formand Kirstine Vad bad om ordet og takkede for et aktivt Brugerråd og det 

arbejde, der er gjort af både dem, der bliver, og dem der går. Hun afventer desuden 

spændt på at høre, hvad der kommer ud af de spørgeskemaer, som foreningerne udfyldte 

inden årsmødets start. 

Jutta Tybjerg opfordrede til næste Årsmøde, at man hver især præsenterer sig. Det blev så 

efterfølgende gjort. Hun opfordrede i øvrigt til at forkorte programmet til næste Årsmøde 

Dirigenten beklagede afslutningsvis, at han ikke fik sat en præsentationsrunde i gang og 

takkede herefter forsamlingen for god ro og orden. 


