
   
Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense 

onsdag d. 20. marts 2019 
 

Afbud:  

Peter Kühnel 

Poul Bossow 

Susse Kremmer 

Ian Schmidt 

 

Pkt. 1:  Valg af ordstyrer 

 Birthe Bjerre. 

 

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

Pkt. 3:  Godkendelse af referat fra seneste møde 
Godkendt. 

 

Pkt. 4: Til orientering 

 Fra formanden: 

Formanden og daglig leder har været til netværksmøde i Stjerneskibet. Første møde gik primært 

med en præsentation af husene imellem. Et nyt møde skal afklare fremtidige muligheder for 

samarbejde. Næste møde bliver i begyndelsen af maj i seniorhuset. 

 

Medlemmer af bestyrelsen:  

Der er stadig ledige pladser til Gigtforeningens foredrag d. 4. april om medicinsk cannabis. 

Tilmelding til Birthe Rasmussen, Gigtforeningen. 

 

Sekretariatet:  

Bestyrelsen tilkendegav på seneste møde sin støtte til ”Gå dig til en hjertestarter” - 

Hjerteforeningens landsindsamling d. 28. april. Indtil videre har kun en forening bidraget med et 

navn og en indsamler. Hvis det skal blive til noget, så kræver det handling fra hver forening. 

 

”Puljeguiden” er en stor database, hvor frivillige foreninger kan få adgang til at lave systematisk 

fondssøgning. Abonnementet har Odense Kommune hidtil betalt, men nu valgt at spare væk. 

Derfor kan seniorhuset heller ikke længere videreformidle oprettelse i systemet. Skal vi selv 

bekoste et abonnement, er prisen 4.000 kr. 

 

Trappeliften på 1. sal har igen været i stykker. Der er foretaget omfattede reparation, så måske 

ændrer kommunen sit syn på at udskifte modellen til en mere tidssvarende eller fast rampe. 

Kommunen har ansvaret for driften/vedligeholdelsen. 

 

Paletten (paletten.odense.dk) er et godt redskab til husets foreninger, hvis man vil gøre 

opmærksom på sine aktiviteter. Hjemmesiden har fået et nyt og forbedret look og nogle nye 

features, bl.a. en listesøgning og et kort, der gør det lettere at finde en aktivitet. Palettens indhold 

linkes i øvrigt sammen med KultuNaut, hvorfra bl.a. Ugeavisen henter indhold og bringer i avisen. 

Se husk at benytte jer af Paletten. 

 

Fredag d. 15. marts havde vi besøg af Beredskab Fyn. Vi fik blot mindre anmærkninger. 

 

Værkstederne gennemførte d. 12. marts et vellykket ”Åbent Hus-arrangement”. Træværkstedet 

fik to nye tovholdere samt en til tilkald. Der gennemføres et lignende arrangement til efteråret.  

 

Odense Kommune afvikler 1. april kl. 14-16.00 et borge/informationsmøde i seniorhuset omkring 

”Bynet 2012”. Her vil man kunne høre mere om planerne for letbanen og bytrafikken generelt, 

men også komme med input og ideer. Trafikudvalget er informeret og vil være til stede. 

 

Husk op til Påskeferien at afgive bestillinger til cafeen senest onsdag d. 10. april. 



  

Udvalgene:  

Fondsudvalget fik fredag d. 1. marts meddelelse om, at Nordea-fonden har bevilliget 20.000 kr. til 

Metalværkstedet til støtte til en ny drejebænk. Tak til Erik Broby for arbejdet.   

 

Aktivitetsudvalget har behandlet ansøgning fra Metalværkstedet om oprettelse af en ny aktivitet. 

Det handler ikke om en decideret aktivitet, men om et tidsbegrænset kursus i 3D-print. Kurset får 

ingen betydning for ressource-trækket i huset. Udvalget har derfor godkendt aktiviteten.   

 

Receptionsudvalget mindede om, at foreningerne skal huske at slette bookinger i Påskeferien. 
 
Pkt. 5: Opfølgning på Seniorhus-dagen 

Mappen med slides fra Seniorhusdagen blev som aftalt udleveret. Materialet giver grobund for 
det videre arbejde ikke kun for seniorhuset, men også ude i de enkelte foreninger/klubber/råd.  
Sundhed kan være et emne, som huset fremadrettet skal have fokus på. Tættere samarbejde 
mellem foreningerne kunne være et andet emne. Mulighederne er mange. 
Der var i bestyrelsen tilslutning til, at det udvalg, som oprindeligt arbejdede med indhold til 
Seniorhusdagen, fortsætter og senere udarbejder et oplæg til kommende fokusområder.  

 
Pkt. 6: Åbent Hus i Seniorhuset 

Seniorinformationsmøde d. 27/3 og 12/6 er aflyst. Det skyldes ændring i pensionsalderen, som er 

afgørende for, hvem kommunen kan invitere. Derfor er der ikke nogen at invitere de to 

ovennævnte dage. Samme problem opstår igen i 2020, hvor pensionsalderen igen hæves. 

 
Det blev vedtaget, at den arbejdsgruppe, som blev nedsat til at arbejde med Seniorhusdagen, 
skal komme med forslag til en Åbent Hus-dag d.12. juni som erstatning for seniorinfodagen. 
Gruppen kan suppleres med yderligere to personer, hvis der er nogen, som melder sig. Målet 
med dagen skal bl.a. være at gøre andre end 60+ opmærksom på, at der findes et seniorhus.   

 
Pkt. 7: Opfølgning på ”Aftale om brug af lokaler” 

Det fremsendte papir, der skal bruges til i detaljer at beskrive brugen af husets mange lokaler - 
såvel fælles som foreningslokaler - blev vedtaget uden tilføjelser. Arbejdet med at få beskrevet 
brugen af fælleslokaler i kælderen vil fra sekretariatets side blive prioriteret. 

 
Pkt. 8 Vilkår for medlemmernes brug af seniorhuset herunder husorden 

Mappe med de opdaterede vilkår blev udleveret og dets indhold vedtaget. De nye vilkår vil også 
blive vedhæftet referatet. De foreninger, som ikke var til stede ved bestyrelsesmødet, kan få 
mappen udleveret i sekretariatet. Husk at videreformidle indhold til egen bestyrelse og frivillige.   

 
Pkt. 9 Ældrerådet orienterer 

Ældrerådet er lovbestemt, så alle kommuner skal have et ældreråd. Man kan opstille som 
kandidat, når man er fyldt 60 år – og man er samtidig stemmeberettiget som 60-årig. Valget 
følger byrådsvalget og den samme fireårige periode. Rådet består af 15 medlemmer, der 
repræsenterer hele byen. Rådet har høringsret omkring emner, der vedrører ældreområdet og 
hører under Ældre- og handicapforvaltningen, men arbejder også tæt sammen med By- og 
Kulturforvaltningen, som har ansvar for trafik, boliger m.m.  
Ældrerådet arbejder i forskellige temagrupper og har generelt et godt samarbejde med ÆHF og 
med forskellige typer af specialister. Indtrykket er, at rådet bliver hørt i det politiske system, der 
fører til konkrete resultater ud. Fokus i de kommende år bliver stadig økonomi til ”pleje og flere 
varme hænder”. Puljepenge (Værdighedsmidlerne) er bl.a. givet til seniorhusets til lokaler til 
Motion og Fitness og Seniorhus Odense 2. Ældrerådet vil forsøge at holde politikerne op på 
deres gode intentioner om også i fremtiden at støtte seniorhuset - herunder de nuværende 
lokaler og aktiviteter.   
Ældrerådet greb i øvrigt chancen for indflydelse, da udformningen af seniorhuset i sin tid var 
undervejs. Rådet har siden været en del af seniorhuset og har fast kontor/mødelokale i huset. 
 

Pkt. 10 Eventuelt 
Daglig leder mindede om seniorhusets generalforsamling d. 28. marts. En del foreninger mangler 
at melde tilbage, om man kommer og hvem, der kommer. 

  
Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 24. april kl. 13.00-15.00 i Salen.  


