
    
Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense 

onsdag d. 24. april 2019 
 

Afbud:  

Kirsten Runge 

Christian Pedersen 

Elsebeth Byrge 

Ian Schmidt 

Dagmar Andersen 

 

Pkt. 1:  Valg af ordstyrer 

 Poul Bossow 

 

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

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

 

Pkt. 4: Til orientering 

 Fra formanden: 

Velkommen til Alzheimerforeningens nye bestyrelsesmedlem i seniorhuset, Ardry Larsen.  

 

Medlemmer af bestyrelsen:  

Mandehjørnets fremtid har efter lidt intern debat fundet sit leje. Ole Jørgensen og Erik Hindkær er 

fortsat tovholdere. Mandehjørnets næste arrangement er d. 2. maj, hvor man får besøg af 

rådmand Søren Windell. Alle er velkomne. 

Mødestedet afvikler til efteråret en juletur til Flensborg. Turen er for alle frivillige og brugere af 

huset. Der er plads til 55 personer efter først-til-mølle-princippet. Opslag kommer op senere.  

I uge 48 afvikler Odense SeniorRevy ”Folk og røvere i Kardemommeby”.  

Foreningen afvikler d. 3/12 julekoncert med orkestrene ”Still Going Strong” og ”Odin Jazz Band”.  

Mødestedet har afholdt møde med Kulturmaskinen om et muligt samarbejde. Seniorhusets 

formand kunne tilføje, at seniorhuset d. 13. maj er vært for et opfølgende netværksmøde for bl.a. 

Kulturmaskinen og repræsentanter for Stjerneskibet, Vollsmose Kulturhus, Ungdomshuset m.fl. 

 

Dansk Folkehjælp oplyste, at pga. af EU-valget d. 26. maj (der optager seniorhuset) bliver 

Søndagscafeen d. 28. april den sidste inden sommer. Hiv og slev underholder, alle er velkomne.  

 

Polioforeningen og Ulykkespatientforeningen afholder d. 26. november julefest i seniorhuset. 

 

Sekretariatet:  

Søndag d. 28. april afholder Hjerteforeningen sin årlige indsamlingsdag, hvor seniorhuset har 

mulighed for at få opsat en gratis udendørs hjertestarter. Det kræver minimum 15 frivillige, som 

vil gå 15 forskellige indsamlingsruter. Alle medlemsforeninger har tidligere tilkendegivet, at det 

var en god ide, at seniorhuset var med. Det har imidlertid været overraskende svært at samle de 

minimum 15 frivillige, men nu er vi i hus inklusiv en ekstra indsamler i tilfælde af sygdom. Stor tak 

til Jette og Bent fra Qi Gong, som har opfordret brugere til at melde sig.  

 

I løbet af 2019 skal flere mødelokaler og fællesarealer gennemgå mindre renoveringer, primært 

malerarbejde. I den forbindelse er tre personer fra Flittige Hænder samt daglig leder tilmeldt et 

sikkerhedskursus, da seniorhuset påtænker at anskaffe sig et stige-stillads. Stige-stilladset kan 

bruges til mange ting, herunder at vi selv kan udskifte elsparepærer i Hal 2 og Vandrehallen frem 

for at skulle tilkalde en elektriker. Det er planen, at renoveringsarbejdet starter i Salen. 

 

Flittige Hænder har allerede afsluttet en let renovering af murværket ved petanque-banen, så en 

stor tak til dem. Parismotiverne, som Yonna Tornehave m.fl. lavede i fjor, er nu i anledning af 

foråret kommet op og hænge igen. 



Formanden kunne tilføje, at det er Kunstudvalget, som har taget initiativ til den kommende 

udsmykning i Salen. Det er Hanne Ipsen, som har udarbejdet tegninger og forslag.   

 

Projekt ”vindfang” er desværre forsinket. Seniorhuset har fra en af kommunes folk modtaget et 

overslag, som er langt fra de rammer, der oprindeligt var aftalt. Derfor er der 3. maj indkaldt til et 

nyt møde, hvor vi starter forfra. Om der skal tænke i andre baner, må tiden vise. Tidsrammen 

omkring at få udført eventuelt arbejde i sommerferien kan vise sig besværlig. 

 

Flittige Hænder, Receptionen og ikke mindst de frivillige i cafeen vil i uge 18 yde et stort arbejde 

med at hjælpe Odense SeniorRevy med en forhåbentlig velafviklet revy. I alt vil ca. 30 frivillige 

under seniorhuset hjælpe til. En stor tak til dem.  

 

Daglig leder er så småt gået i gang med at sætte numre på samtlige lokaler (læs døre) i 

seniorhuset. Mærkningen er et led i aftalen om at få beskrevet brugen af alle lokaler, men også 

som et værktøj, når en bruger/håndværkere skal finde vej. Når arbejdet er afsluttet, vil det også 

være på tide at få opdateret tavlen ved receptionen, der oplyser om, hvor de forskellige lokaler 

er. 

 

I forbindelse med orienteringen omkring hjertestarter-indsamlingen kunne Mødestedets Carsten 

Myhr efterfølgende oplyse, at Åløkkekvarterets Grundejerforening arbejder på at få opsat 

hjertestarter ved Hans Tausens Kirke samt ved Åløkkeskolen.  

 

Udvalgene:  

Festudvalget: Seniorhuset har fødselsdag d. 23. maj. Festudvalget har besluttet, at dagen bliver 

fejret lettere afdæmpet. Det vil sige, at alle frivillige og brugere af seniorhuset i tidsrummet 

mellem kl. 10-11.30 inviteres indenfor i Hal 2 til kaffe og lagkage. Der vil ikke være nogen 

indslag, men fællessang og snak ved bordene. Vi samler i stedet kræfter/penge til 2021, hvor vi 

fylder 10 år.  

 

Receptionistudvalget: Lis Hornemann er sygemeldt. Lizzie afløser.  

 

Kunstudvalget: Der er fernisering torsdag d. 25/4. Husk at der også er udstilling på 1. sal af 

husets brugere. 
 
Pkt. 5 Høringssvar vedr. ”Bynet 2021” 

Odense Kommune har gennem de seneste mange måneder arbejdet på og i samarbejde med 

Odense Letbane, FynBus og COWI at lave en anbefaling til, hvordan man kan lave den bedst 

mulige plan for bybusserne og letbanen. En del af det arbejde har omfattet borgermøder, hvor et 

er blevet afholdt i seniorhuset. Efterfølgende har alle – private som virksomheder, institutioner 

m.m. kunne indsende høringssvar. Den mulighed har Trafikudvalget i seniorhuset benyttet sig af. 

Daglig leder gennemgik herefter svaret punkt for punkt.  

 

Den fulde ordlyd af samtlige høringssvar herunder seniorhusets kan til orientering ses på: 

https://odense.viewer.dkplan.niras.dk/plan/22#/9945 
 
Pkt. 6 Åbent Hus d. 12. juni  

Formanden mindede om det oplæg, der tidligere er blevet udsendt. Åbent Hus-dagen er for alle - 
unge som ældre. Det handler om, at så mange som muligt skal lære huset at kende. Udvalget 
foreslår også, at der senere bliver lavet en speciel dag målrettet Odense Kommune-ansatte, som 
ikke er bekendte med huset.  
Arbejdsgruppen planlægger, at hele huset tagets i brug fra kl.13.00-18.00. Alle foreninger 
bidrager i en eller anden form. Der er møde igen i arbejdsgruppen mandag d. 29. april. Fra 
deltagere kom flg. input: Gigtforeningen og PTU åbner sine døre med mulighed for rådgivning. 
Dansk Folkehjælps Strikkedamer vil sidde klar og nørkle. Mødestedet forestiller sig aktivitet ved 
billardbordene, på petanquebanen og musiske indslag fra foreningens orkestre. OK-klubberne 
åbner også sine døre, men aktiviteterne er endnu ikke helt fastlagt. Ældre hjælper Ældre åbner 
alle sine IT-lokaler, hvor man kan afprøve forskellige ting. Alzheimerforeningen vil meget gerne 
have en stand i Hal 2. 

 Brugerrådet og de eksterne foreninger er også inviteret til dagen.  
 Faglige Seniorers bestyrelse er bortrejst på dagen. 

https://odense.viewer.dkplan.niras.dk/plan/22#/9945


 Der blev gjort opmærksom på, at der skal være mulighed for handicap-parkering. 
 Cafeens frivillige vil gerne holde cafeen åben hele dagen - altså fra kl. 09.00 til 18.00. 
 
Pkt. 7 Frivilligfest 2019 

Festudvalget har besluttet at afprøve et nyt tidspunkt for årets frivilligfest. I stedet for at afvikle 
den til efteråret, hvor der i forvejen sker mange ting, prøver vi nu med en sommerfest d. 14. juni. 
Vi ændrer også konceptet for mad, da der planlægges helstegt pattegris med diverse tilbehør. I 
de senere år har der været masser af musik, men dette nedtones. Der vil stadig være mulighed 
for at danse. Det hele krydres med et underholdningsindslag ude fra. Endelig arbejder daglig 
leder på et hemmeligt indslag. Tidsrummet bliver stadig fra kl. 17.00-23.00 med uddelegering af 
fælles opgaver og ansvar. 

  
En kort debatrunde blev indledt omkring retningslinjer for, hvem der inviteres. Festudvalget laver 
oplæg til næste bestyrelsesmøde. Hver forening skal i den forbindelse hurtigst muligt oplyse 
daglig leder, hvor mange bestyrelsesmedlemmer og frivillige/tovholdere man har. 

 
Pkt. 8 Eventuelt 

Daglig leder mindede om det forestående EU-valg d. 25.-26. maj, hvor seniorhuset er lukket.  
  

Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 15. maj kl. 13.00-15.00 i Mødelokale 1.  
 
 


