
  
 

 
 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense 
 

onsdag d. 15. maj 2019 kl. 13.00-15.00 
  

Afbud:  
Christian Pedersen 

  Poul Bossow 
Lizzie Roll 
 
 

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: 
Der har været afholdt netværksmøde med de 7 foreninger. Mødet blev holdt 
i Seniorhuset og startede med en rundvisning. Formålet med 
netværksmøderne er at kortlægge, hvad de 7 huse har af udbud, dele viden 
på tværs af afdelingerne, at blive bedre til at henvise borgerne til byens 
relevante tilbud om faciliteter, lokaler og vejledning. Kulturmaskinen og 
Stjerneskibet var særlig interesseret i at få et samarbejde om brugen af 
træværkstedet i gang. 
Huset har fået henvendelse fra Nordisk Film som for TV2 søger +60-årige til 
at medvirke i et livsbekræftende tv-program, der skal optages i august 2019. 
Programmets formål er at undersøge muligheden for at afhjælpe flere 
samfundsproblemer på én gang på tværs af generationer ved at lade de 2 
generationer flytte sammen. Kan ældre f.eks. hjælpe unge med at få en bolig 
mod. at den unge hjælper den ældre med noget praktisk. Man kan også 
udveksle livssyn og livserfaring. 
Scan Medier har tilbudt at lave en folder eller film om seniorhuset finansieret 
med reklameindtægter 
Dagsordenen vil fra næste møde blive ændret således, at alle 
orienteringspunkter sættes sidst på dagsordenen. 
Junimødet starter med en lille frokost. 
  
Medlemmer af bestyrelsen: 
Mødestedet: Har arrangeret tur til Flensborg se mere på referat fra april 
måned. 
Hjerteforeningen: Hjerteforeningen har slået sig sammen med Grøn Puls. 
 
Sekretariatet: 
Teit har i en periode haft hjemmearbejde grundet et sprængt ledbånd. 
 



Seniorhuset er udpeget til fast valgsted - det største i byen med ca. 10.000 
vælgere. Det betyder, at vi er vært for EU-valget d. 26. maj, men også til 
Folketingsvalget d. 5. juni. Seniorhuset er lukket for al aktivitet begge dage - 
5. juni var seniorhuset i forvejen lukket. Seniorhusets cafe-frivillige vil i 
udpræget grad stå for forplejning til de 24 tilforordnede.  

  
Selv om det holdt hårdt, så lykkedes det en række engagerede frivillige d. 
28. april at gå sig til en gratis udendørs hjertestarter finansieret af 
Hjerteforeningen. Ca. 15.000 kroner blev i alt indsamlet. Nu venter vi bare 
svar fra det firma, som skal opsætte hjertestarteren. Derudover arbejder 
daglig leder på, at alle interesserede, der kommer i seniorhuset, gratis kan 
komme på hjertestarter-kursus. Det sker i et samarbejde med frivillige fra 
Hjerteforeningen. 
 
Forretningsudvalget vi har haft besøg af Carsten Dührkoop og Kim 
Haffgaard vedr. opdatering af arbejdet omkring en løsning vedr. træk i 
receptionen/cafeen.  
 
Grundet travlhed og sygdom er daglig leder kommet bagud i forhold til 
registrering af husets mange lokaler jf. aftale.  

  

Udvalgene: 
Intet 

 
Pkt. 5 Retningslinjer for seniorhusets serviceniveau (bilag) 

Efter et kort oplæg blev der omdelt spørgsmål til drøftelse. Der var megen 
debat, og flere mente, at det måske var frivillighedsgrupperne, der skulle 
komme med oplæg om hvilke serviceydelser, de kan leve op til. Under fælles 
drøftelserne kom følgende spørgsmål: 
- har Teit for mange arbejdsopgaver? 
- er der problemer, siden det skal tages op? 
- hvilke forventninger har vi til de frivillige? 
- man skal kontakte Teit, og ikke de enkelte frivillighedsgrupper. 
Konklusionen blev, at daglig ledelse arbejder videre med opgaven. Punktet 
drøftes igen på augustmødet. 

 
Pkt. 6 Frivilligfest 2019 

 Husets frivillige tæller i dag 175 + husets bestyrelse og suppleanter. Da 
antallet til festen kan blive mere end 200 har festudvalget foreslået, at 
invitationen til frivillighedsfest kun går til de frivillige, der arbejder for 
seniorhuset samt seniorhusets bestyrelse og suppleanter samt udvalg. Hvis 
foreningernes frivillige også skal inviteres, vil antallet kunne komme op på 
ca. 400. Så mange kan Hal 2 ikke rumme. Forslaget blev debatteret, og 
under debatten blev der spurgt, om det var nødvendigt med begrænsninger. 
Tidligere har der deltaget ca. 130, og der plads til 182. 
Forslaget fra festudvalget blev vedtaget. En stemte imod. 

 
Pkt. 7 Åbent Hus 12. juni 

Alle foreninger og Ældrerådet deltager i arrangementet. Der er udarbejdet en 
folder, som beskriver dagens aktiviteter (bilag). Den skal være tilgængelig 
flere steder i Odense, bl.a. i Borgernes Hus. Teit har bedt Stine Jensen fra 
Fyens Stiftstidende om at omtale arrangementet. Udvalget arbejder videre 
med logistikken. 

 
 
 



Pkt. 8 Økonomi - 1. kvartal 
Punktet udgik da Teit var fraværende. 
Der blev henstillet til huslejeregningerne udsendes til betaling d. 15. august. 
Ikke i juli måned. 

 
Pkt. 9 Eventuelt 

Der blev endnu engang rejst spørgsmål om mulighed for at benytte 
seniorhuset i ferieperioden, eller om ferieperioden skal være kortere. 
Punktet tages op på næste møde. 

 
 
 
 
  

 


