
    
Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense 

onsdag d. 23. oktober 2019 
 
 

 

Afbud:  

Søren Schneider 

 

 

Pkt. 1:  Valg af ordstyrer 

 Birthe Bjerre blev valgt. 

 

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

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

Pkt. 4: Bestyrelsesmappe vedr. Seniorhus Odense 

Bestyrelsen i seniorhuset har gennem det sidste års tid oplevet en del udskiftning. For at bedre 

medlemmernes viden om seniorhusets struktur, regler og meget mere har forretningsudvalget 

produceret en mappe med diverse relevant oplysende indhold. Denne mappe blev udleveret og 

dets indhold efterfølgende gennemgået. Eftersom mappen indeholder personfølsomme 

oplysninger, så er det vigtigt, at man opbevarer mappen jf. regler herom.  

Man opfordres til at medbringe mappen til hvert bestyrelsesmøde i tilfælde af opdateringer.       

 

Pkt. 5: Udvalgsarbejde under Seniorhus Odense 

Der blev ikke valgt et medlem til Udviklingsudvalget i forbindelse med seneste bestyrelsesmøde.  

Nyvalgt til Udviklingsudvalget blev Ardry Larsen (Alzheimerforeningen), som afløser Peter 

Kühnel. Udvalget tæller derudover: Birthe Bjerre, Carsten Myhr, Lizzie Roll og Kirstine Vad.   

Udvalget stikker snarest hovederne sammen. 

 

Pkt. 6: Åbent Hus i 2020  

Eftersom der ikke bliver afholdt Seniorinformationsmøder i 1. halvår i 2020 (grundet ændring i 

pensionsalderen), blev det besluttet at afholde et Åbent Hus-arrangement d. 14. maj 2020.  

Der nedsættes på næste bestyrelsesmøde et udvalg, der skal arbejde med indhold. 

  

Pkt. 7: Til orientering 

 

Formanden:  

Opfordrede til at man tænker over temaer til kommende bestyrelsesmøder. 

 

Medlemmer af bestyrelsen:  

Mødestedet har flere aktiviteter resten af året herunder Tysklandstur, foredrag, samtalecafe og 

julekoncert. Læs mere tid, sted og tilmelding på hjemmesiden eller opslag.  

Foreningen kunne desuden oplyse, at de har haft stor succes med en ny administrativ måde at 

håndtere tilmelding til større arrangementer herunder også betalingskrævende. Mere info hos 

Mødestedet.   

 

OK-klubberne afholder d. 25/10 arrangement for sine mange frivillige.  

Klubben barsler også med et ekstra bridgehold til afvikling på onsdage. 

 

Krepo skal i den kommende tid have fundet sine ben igen efter formand Christian Pedersens 

bortgang. Alle aktiviteter fortsætter som hidtil. 

 

Osteoporoseforeningen havde stort succes med sin temadag d. 21. oktober. Stor tak til de 

frivillige under seniorhuset, som hjalp til.   

 



 

 

Sekretariatet:  

De frivillige i seniorhusets cafe er til daglig hårdt presset. Ansvaret for at undgå stress og 

situationer, der minder om at være på arbejdsmarkedet, ligger i sekretariatet. Kodeordet er 

planlægning. Alle - inklusive medlemsforeningerne - opfordres kraftigt til at tilpasse 

tilmeldingsfrister for arrangementer med cafeens interne deadline (onsdage ugen før et 

arrangement). Cafeen vil i den kommende til afprøve begrænsning på store arrangementer til 

max. 150 personer. Der vil sandsynligvis også blive tale om at sige nej til bestillinger. At være 

frivillig i seniorhuset handler generelt om at have det sjovt - også som frivillig i cafeen. 

 

Seniorhus Odense kan som andre komme i klemme i forhold til etableringen af det nye G5-

mobilnet. Det får indflydelse på de frekvenser, som seniorhuset/medlemsforeningerne i dag 

bruger til at udsende lyd fra mødelokalerne. Teknisk set kan vi ikke i samme omfang bruge det 

udstyr, vi råder over i dag og kan blive tvunget til at investere massivt i nyt (der sender på nye og 

andre frekvenser uden gene for det nye G5-net). Daglig leder følger i tæt samarbejder med 

Flittige Hænder sagen.  

 

Der blev før efterårsferien afviklet Åbent Hus i værkstederne. Og igen med godt fremmøde. 

Håbet er yderligere tilgang af både brugere og tovholdere. 

 

Udvalgene: 

Receptionen har i efterårsferien fået nye friske farver. Der er også indkøbt et nyt skab, så 

brugere af huset kan deponere tasker og andre værdigenstande under deres besøg.  

Mødelokale 1 er også blevet nymalet. Seniorhuset takker Flittige Hænder.  

 

Pkt. 9: Eventuelt 

Næste bestyrelsesmøde er 20. november kl. 13.00 i Mødelokale 1. 

 

 
 


