
  
Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense 

onsdag d. 20. februar 2019 
 

 

 

Afbud:  

Peter Kühnel 

Dagmar Andersen 

Carsten Myhr 

 

Pkt. 1:  Valg af ordstyrer 

 Poul Bossow blev valgt. 

 

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

Pkt. 3:  Godkendelse af referat fra seneste møde 
Pkt. 7: Det var Kirsten Runge, der blev indvalgt i arbejdsgruppen. 

 

Pkt. 4: Til orientering 

 Fra formanden: 

Sven Uglebjerg er afgået ved døden. Seniorhuset sender en bårebuket, og formanden deltager i 

bisættelsen. Formanden takkede for Svens store engagement og altid positive facon. Der blev 

afholdt et minuts stilhed.  

Arne Hansen er udpeget som nyt medlem af seniorhusets bestyrelse for DH Odense.  

 

Seniorhuset har haft besøg af Odense Kommune-arkitekt Kim H. Haffgaard i forbindelse med 

etablering af vindfanget. I første omgang betaler seniorhuset kommunen for udarbejdelse af en 

række forslag alt inklusivt, som seniorhuset efterfølgende kan ”sende i udbud”. Forslagene 

omfatter nødvendige tilladelser m.m. Af praktiske hensyn udføres byggeriet i sommerferien. 

 

Seniorhuset (formanden og daglig leder) er inviteret til et ny netværk, der omfatter ansatte i 

Kulturmaskinen (mediegrafisk værksted) og Stjerneskibet m.m. Tanken er at få kortlagt, hvor og 

hvordan det giver mening, at man bruger hinanden bedre. 

 

Torsdag d. 28. februar afvikles den årlige ”Seniorhusdag”. Husk tilmelding. 

 

Medlemmer af bestyrelsen:  

Gigtforeningen afholder generalforsamling d. 7. marts i seniorhuset. Alle er velkomne.  

4. april afholder foreningen foredrag v/Oliver Hendricks om fordele og ulemper ved medicinsk 

cannabis. Tilmelding nødvendig. 

 

Hjerteforeningen har d. 27. marts generalforsamling i rådgivningscentret. Alle er velkomne. 

 

Osteoporoseforeningen har d. 27. marts generalforsamling. Foreningen markerer samtidig sit  

25-års jubilæum. Man er meget velkommen, men tilmelding nødvendig. Foreningen afholder 

desuden ”Cafemøde MediYoga”-foredrag d. 28. februar. Tilmelding nødvendig. 

 

Støtteforeningen for Lungeforeningens lokalafd. Nordfyn afholder d. 14. marts generalforsamling. 

Kun for medlemmer. 

 

 Faglige Seniorer afholder d. 7. marts repræsentantskabsmøde - kun for medlemmer, 

 

 Røde Kors afholder d. 27. marts sin generalforsamling.  

 

Sekretariatet:  

Kirsten Engstrøm (indkøber og cafefrivillig) har besluttet at stoppe. Hendes fysiske helbred 

tillader det ikke længere. Hendes funktion overtages af Birgit Andersen, som gennem 3-4 



måneder har været en del af cafeen som frivillig. Birgit har den nødvendige erfaring fra tidligere i 

forhold til indkøb og vil hurtigst muligt blive oplært og overtage Kirstens funktioner. Når og hvis 

helbredet får det bedre, har Kirsten stor lyst til at vende tilbage som almindelig cafefrivillig.  

 

Som mange sikkert har bemærket, er det indledende arbejde med supercykelstien gået i gang. I 

den forbindelse har sekretariatet henvendt sig til kommunen for at høre, om seniorhusets ønske 

om etablering af adgang og cykelparkering er blevet hørt. Det foreløbige svar er, at ”kommunen 

har taget det med i projektet og håber, at der også bliver økonomi til det - det ved man først, når 

projektet er blevet udbudt”. 

 

Efter et længere tilløb er bestillingsformularen til forplejning i cafeen nu revideret og lagt på 

hjemmesiden. Et stort ønske om at gøre det lettere at bestille ”online” er nu muligt, eftersom man 

efter indtastning blot skal afslutte med et tryk på ”send”. Herefter modtager man en kvittering. 

 

I vinterferien er der blevet indkøbt nye rustfrie rulleborde til cafeen som afløser for utidssvarende 

ditto. I et forsøg på at effektivisere opvasken ønsker cafeens frivillige, at brugerne bliver bedre til 

at sortere glas, kopper, tallerkner m.m. Hvordan fremgår af opsatte skilte. I forbindelse med 

større møder/arrangementer vil brugerne også blive mødt af et ønske om bedre sortering.  

 

Sekretariatet har indkøbt en mindre makulator. Den er opstillet i receptionen og kan benyttes af 

alle medlemsforeninger, der på betryggende vis ønsker personfølsomme oplysninger slettet. 

 

Fredag d. 15. marts foretager brandmyndighederne eftersyn i seniorhuset. Hvis man har 

bemærket noget, som kunne give anledning til anmærkninger, må man gerne give besked. 

 

I vinterferien har Flittige Hænder rengjort samtlige stole i Hal 2 og øvrige mødelokaler. Det har 

været et stort arbejde, som der hermed takkes for. 

 

Udvalgene:  

Receptionen: Husk at udtage clips fra div. papirer, når den nye makulator anvendes. Bemærk at 

den enkelte forening selv har ansvaret for at makulere. 

Husk at man som forening selv skal booke lokaler. De, som endnu ikke her var været på kursus, 

kan få hjælp hos Ældre hjælper Ældre. 

 

Kunstudvalget: Der er kommet ny kunst på væggene herunder også i Seniorhus Odense 2. Om 

sidstnævnte er der tale om billeder, som er lånt på biblioteket. Derudover har Yonna Tornehave 

skænket to malerier til eje.  
 
Pkt. 5: Brug af fælleslokaler 

Daglig leder gennemgik en række forhold vedr. såvel forenings- som fælleslokaler. Det 
gennemgåede er vedlagt som bilag. Der var enighed om nødvendigheden af mere klare 
(skriftlige) aftaler. 

 
Pkt. 6: Opfølgning på bestyrelsens ansvar og kompetencer 

Formanden berettede, at bestyrelsen har arbejdet med papiret ”Bestyrelsens ansvar og 
kompetencer”, hvor turen nu er kommet til listen over ”Vilkårene for medlemmernes brug af huset 
herunder husorden”. Den nedsatte arbejdsgruppe har ryddet op i mange forhold, som ikke har 
været ajourført siden 2011. Det videre arbejde er blevet overdraget til Forretningsudvalget. Ideen 
med et opdateret papir er at tage højde for og give svar på så mange hverdagsspørgsmål som 
muligt. Det er hensigten, at siderne hurtigst muligt laves til en overskuelig folder. Hvert punkt blev 
gennemgået i plenum og med enkelte rettelser vedtaget. 

 
Pkt. 7: Økonomi - 4. kvartal/årsregnskab 2018 

Det fremsendte bilag blev gennemgået af seniorhusets daglige leder. Der kan frem mod 
generalforsamlingen og den endelige revision af årsregnskabet blive justeret på enkelte poster. 

 
Pkt. 8 Hjerteforeningen fortæller om hverdagen i seniorhuset 

Formålet med Hjerteforeningens virke i seniorhuset er at udbrede kendskabet til 
Hjerteforeningens arbejde. Foreningen har i dag ikke nogen decideret hverdag i seniorhuset, 
men foreningen (primært Ian og Allan) mødes 2-3 gange om måneden.  



Foreningen vil forsøge med en mere fast kontortid om tirsdagen og ellers være til stede i huset 
på f.eks. ”Hjertedagen” med blodtryksmåling, arrangementer i forbindelse med ”Grøn Puls” m.m. 
Til foråret er man medarrangør i forhold til et tilbud om gratis prøvetimer i forbindelse med golf. 
Hjerteforeningen er desuden sponsor for flere kurser for tovholdere på Motion og Fitness. 
 
Som afslutning blev ”Gå dig til en hjertestarter”-arrangementet d. 28. april nævnt. Seniorhusets 
formand opfordrede til, at medlemsforeningerne tager aktivt del i arrangementet, hvor 
belønningen for at gå 15 forskellige særligt tilrettelagte indsamlingsruter er en gratis hjertestarter 
sat op, lige hvor man ønsker (i dette tilfælde en udendørs hjertestarter ved seniorhuset 
tilgængelig for alle).  
 
Hjerteforeningen tager initiativ til i samarbejde med sekretariatet at få taget kontakt til husets 
foreninger, så vi kan få en udendørs hjertestarter.  

 
Pkt. 9: Eventuelt 

Ældrerådet orienterede, at de desværre pga. mødesammenfald ikke deltager i Seniorhusdagen. 
  
Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 20. marts kl. 13.00-15.00 i Mødelokale 1.  


