
  
 

 
 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense 
 

onsdag d. 19. juni 2019 kl. 13.00-15.00 
  

Afbud:  
Christian Pedersen 

  Birthe Bjerre 
Kirsten Runge 
Kaj Hansen 
 

Pkt. 1 Valg af ordstyrer 
 Poul Bossow 
 
Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt. 
 

Pkt. 3 Godkendelse af referat fra seneste møde 
 Godkendt. 
 

 Pkt. 4 Kommunens effektivisering og omprioriteringsforslag  
Formålet med punktet var at informere om kommunens sparekrav, og en 
redegørelse for, hvad Forretningsudvalget på den baggrund har gjort 
efterfølgende.  
 
Som alle er klar over, så beløber sparekravet på driftstilskuddet sig til 
250.000 kr. årligt i perioden 2020-2023. Men i de offentliggjorte bilag fra 
udvalgsmøde i Ældre- og Handicapudvalget (ÆHU) stemmer tallene ikke 
overens med virkelighedens driftstilskud. Det har Forretningsudvalget bedt 
rådmanden forklare.  

 
Samtidig har Forretningsudvalget fremsendt mails til ÆHU for at gøre 
opmærksom på fejlen. Ældrerådet hjælper også til ved at have påpeget 
problemerne ind i det politiske system. Selvom rådet kun er rådgivende, så 
er det er godt at fodre politikerne. Der var desuden bred enighed om at 
kontakte politikerne på forskellig vis. Nærmere info følger snarest til de 
enkelte bestyrelsesmedlemmer, som skal være kontaktperson. 

 
 Pkt. 5 Benyttelse af seniorhuset i ferieperioder  

Mødestedet havde bedt om, at emnet skulle behandles og diskuteres og 
fremførte ønske fra foreningens brugere (primært billard og petanque-
spillere) om at kunne benytte huset i ferieperioder.  

 
Der var et klart flertal for en fortsat lukning i ferieperioder og dermed nej til 
udøvelse af aktiviteter. 
 
 
 
 

 



 Pkt. 6 Til orientering 
Fra formanden: 
Viderebragte hilsen fra bestyrelsesmedlem Christian/Krepo, som nu er 
udskrevet fra OUH efter en omfattende lungeoperation. Lis Olsen er i 
Christians fravær konstitueret formand for Krepo. 

 
Åbent Hus d. 12. juni var en succes. Mange var spændt på fremmødet, men 
resultatet oversteg forventningerne. Brugerne har rost, at man kunne se 
mange af de faktiske aktiviteter, hvilket gav en anden form for rundvisning og 
indtryk af seniorhuset. Måske skal seniorhuset gentage succesen? 

 
Medlemmer af bestyrelsen: 
Mødestedet oplyste om en række spændende aktiviteter til efter 
sommerferien/efteråret. Der afvikles bl.a. spændende foredragsformiddage, 
irsk eftermiddag, teaterforestillingen Folk og røvere samt julekoncert. Mere 
info på foreningens underside på nettet. 
 
Sekretariatet: 
Seniorhuset har nu officielt fået opsat sin nye udendørs hjertestarter og fået 
den registeret som vores ejendom. I sensommeren vil alle interesserede, der 
kommer i seniorhuset (brugere som frivillige), blive tilbudt gratis hjertestarter-
kursus og hjertelunge-redning. Det sker i et samarbejde med frivillige fra 
Hjerteforeningen. 
 
Arbejdet med at mindske træk-gener i forhold til de frivillige i receptionen og i 
cafeen vil blive igangsat i uge 27. Der etableres dør overfor receptionen og 
ind i cafeen. Anden del omhandler opsætning af permanent glasvæg foran 
receptionen – her afventes tilbud. Tredje del omhandler et mobilt ”tag/loft” 
over receptionen – her afventes tilbud. 
 
Fra Trafik og Mobilitet, som står for at anlægge og forlænge supercykelstien 
bag seniorhuset (Langsøstien), har Seniorhuset modtaget en tegning, hvoraf 
det fremgår, at der påtænkes etablering af adgang fra cykelstien og ind på 
matriklen. Sekretariatet har forsøgt at få svar på, om tegningen er udtryk for, 
at der er økonomi til adgang herunder cykelparkering m.m. Afventer svar. 
 
Seniorhuset har med hjælp fra de frivillige og daglig leder været vært for to 
gange valghandlinger. Ca. 14.000 mennesker har afgivet deres stemme. Og 
seniorhuset har haft indtjening gennem forplejning og lokaleleje.  

  
Fornyelse/renovering af Salen udføres i uge 27 af Flittige Hænder. Der er 
indkøbt stige-stillads, der opfylder vores ønsker og krav til pris. 

 
Omfattende rengøring af mødelokaler og køkken/cafe udføres i uge 27 af 
vores rengøringsfirma og Flittige Hænder. 
 
Der er aftalt sommerferieopsyn mellem daglig leder og forretningsudvalget. 

  

Udvalgene: 
Receptionen fremlægger ”glemte sager” – husk at sige det i foreningerne.  

 
Pkt. 7 Eventuelt 

 Formanden ønskede alle en god sommerferie. 
 
  Næste bestyrelsesmøde er d. 28. august 2019 i Salen. 


