
         
 
 
Referat af virtuelt-afviklet bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense 

onsdag d. 24. marts 2021 
 
  
 

Afbud: Dagmar Andersen, Ældrerådet 

   

      
Pkt. 1 Valg af ordstyrer 

Daglig leder blev foreslået og valgt. 
 
Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt. 
 
Pkt. 3 Godkendelse af referat fra seneste møde 

Birthe Bjerre står under pkt. 5 opført som værende fra DH Odense.  
Hun er fra Polioforeningen og Ulykkespatientforeningen.   

 
Pkt. 4 Fremtidens bestyrelsesmøder 

Formanden orienterede om Forretningsudvalgets ønske om, at kommende fysiske 
bestyrelsesmøder samtidig med indtagelse af forplejning indledes med uformel 
snak på tværs af medlemsforeningerne. Her er alt i spil. Der kan f.eks. udveksles 
tanker og ideer om (nye) fælles aktiviteter, generel erfaringsudveksling eller bare 
det at bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på tværs kan lære hinanden bedre at 
kende. Under det afsluttende mødepunkt ”eventuelt” kan der følges op på den 
uformelle snak, så ideer og tanker efter behov kan præsenteres for den øvrige 
bestyrelse.  

 
Pkt. 5 Opdatering på ”Fordelingsnøgleudvalgets” arbejde 

Formanden orienterede om udvalgets arbejde hidtil herunder de forslag til revision 
af fordelingsnøglen, som arbejdsgruppen arbejder med. Den historiske udvikling i 
medlemmernes økonomiske bidrag fra 2011 og frem til i dag blev bl.a. belyst.  
Nyt møde i udvalget er aftalt til d. 9. april.  

 
Pkt. 6 Ny forretningsorden 

Daglig leder gennemgik diverse ændringer i forhold til seniorhusets 
Forretningsorden. De fremsatte forslag og ændringer blev vedtaget af bestyrelsen. 

 
Pkt. 7 Til orientering 

Formanden 
Det er formandens klare holdning, at bestyrelsesarbejdet i seniorhuset ikke behøver 
at gå i stå pga. den omfattende pandemi. To hidtidige bestyrelsesmøder er nu 
afviklet på Teams og har vist, at bestyrelsen godt kan arbejde og fortsætte sit 
arbejde uden fysisk at mødes. 
 
Medlemmer af bestyrelsen 
Intet. 

 
 Sekretariatet 

Daglig leder kunne oplyse, at ”Calmette-projektet”, som har haft base i seniorhuset, 
desværre mangler op til 600 forsøgspersoner. Sundhedsmyndighederne har 
bevilget en forlængelse af projektet, som derfor søger flere deltagere. I forbindelse 
med udsendelse af referatet vil info om projektet blive vedhæftet med håb om, at 
medlemsforeningerne distribuerer ud i egne rækker. Info om projektet ligger 
allerede på seniorhusets hjemmeside. 
 
 



Daglig leder kunne oplyse, at flisegulvet i Motion & Fitness slår sprækker. En 
manglende gummifuge til at tage trykke fra de omkringliggende vægge har fået flere 
fliser til at bryde op. Udgifterne til udbedring ligger hos Odense Kommune. 
 
Daglig leder mindede om fremsendt invitation fra Center for Mental Sundhed om en 
Team-workshop med overskriften ”Hvad gør vi nu? En workshop om at finde og 
bevare lyset og glæden i disse tider” - optakt med gadepræst Peter Thygesen. 
Tilmeldingsfrist er d. 6. april. 

   
 Udvalgene 

Et enigt Forretningsudvalg og Jubilæumsudvalg har besluttet i lyset af COVID-19  
at udsætte al fejring af seniorhusets 10-årsdag til 2022.   

 
Pkt. 8 Eventuelt 

Den aktuelle COVID-19-situation blev gennemgået af daglig leder. Som situationen 
er nu, ligner det en genåbning af seniorhuset efter Pinse (forudsat at alle øvrige 
tiltag og planer fra myndighedernes side kan overholdes). Aktuel info fra Team 
Frivillighed vil snarest tilgå medlemsforeningerne. 

 
  Næste bestyrelsesmøde er d. 28. april. 

 
  

 
 


