
        
 

 
 
 
 

Referat af virtuelt-afviklet bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense 
onsdag d. 28. april 2021 

 
Afbud: Ardry Larsen (Alzheimerforeningen) 

 
 

Pkt. 1 Valg af ordstyrer 
 Daglig leder blev foreslået og valg. 
 
Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden 

Formanden gjorde opmærksom på et manglende dagsordenpunkt: ”Godkendelse af 
referat fra seneste møde”. Det blev vedtaget at indsætte punktet på dagsordenen.   

  
 Pkt. 3 Godkendelse af referat fra seneste møde 
  Referatet blev godkendt. 
 

Pkt. 4 Genåbningen af seniorhuset 
 Daglig leder orienterede om de krav og restriktioner, seniorhuset forventer vil være 

gældende til genåbningen d. 25. maj. Daglig leder opfordrede alle 
medlemsforeningerne til at videreformidle info til sine tovholdere. En oversigt over 
de forventede krav og restriktioner vil blive vedhæftet referatet.  
De forskellige typer information vil endvidere blive udsendt i et særskilt nyhedsbrev 
i uge 20 og vil blive offentliggjort på hjemmesiden. Bemærk at der kan komme 
ændringer til de fremlagte informationer og krav. 

 I forhold til rengøring er der truffet aftale med såvel OL Erhvervsrengøring samt 
Flittige Hænder.  
De foreninger, som har aftale med OL Erhvervsrengøring, bedes tage kontakt til 
firmaet mhp. dato for opstart af rengøring i de respektive foreningslokaler. 

 
Pkt. 5 Opdatering på ”Fordelingsnøgleudvalgets” arbejde    
 Formanden orienterede om forslaget til nyt dækningsbidrag, som et enigt udvalg er 

nået frem til på baggrund af sit møde d. 9. april. Forslaget omhandler fire punkter: 
1) indførelse af betalt medlemskab, 2) fastholdelse af nuværende pris for brug af 
eget foreningslokale, 3) indførelse af (procentvis)betaling for brug af fælleslokaler 
og 4) fastholdelse af udgift til årlig frivilligfest m.m. 
Forslaget omfatter også en årlig (i november) revision af fordelingsnøglen i 
forbindelse med udarbejdelsen af det årlige budget. Det er tanken, at det nye 
dækningsbidrag skal træde i kraft 1. januar 2022.  

 Medlemsforeningerne blev bedt om til næste bestyrelsesmøde at informere og 
diskutere det fremsatte forslag til nyt dækningsbidrag med egen bestyrelse. 

 
Pkt. 6 Velfærdens fundament 
 Daglig leder orienterede kort om kommunes plan for ”Velfærdens fundament”. En 

væsentlig del af planen omfatter primært renoveringsarbejder af vuggestuer, 
børnehaver, skoler og plejehjem for 1,8 milliarder kroner. En mindre del omhandler 
seniorlivet i Odense, hvortil der er afsat ca. 50 mio. kroner. Velfærdens fundament 
er et projekt baseret på borgerindflydelse, men i sidste ende er det Byrådet, som 
træffer endelig beslutning om fordelingen af midlerne. Herefter kan den konkrete 
planlægning og udmøntning af de mange projekter gå i gang. Projektet er først 
tilendebragt i 2030. Mere info om projektet finder man på www.odense.dk 
Forretningsudvalget har på baggrund af ovenstående udarbejdet en række 
konkrete forslag til fysiske forbedringer af seniorhuset. Disse forslag blev kort 
præsenteret for bestyrelsen og er nu fremsendt Borgmesterforvaltningen. 



 
Pkt. 7 Forslag til ny fællesaktivitet i seniorhuset 
     Formanden orienterede om en ny aktivitet forslået af Mødestedet. Forslaget 

omhandler åben fællessang og socialt samvær med udgangspunkt i bl.a. 
Højskolesangbogen og specieludarbejdet sangmateriale.  
Aktivitetsudvalget har foreslået en væsentlig ændring af forslaget, så samtlige 15 
medlemsforeninger involveres. Tanken er, at hver medlemsforening stiller med 1-2 
praktiske hjælpere (hver 15. uge) som supplement til de tre tovholdere, som 
oprindeligt er tænkt ind i forslaget. Set i et COVID-19-perspektiv og det faktum, at 
seniorhuset har modtaget donation på 20.000 kr. til indkøb af den nye 
Højskolesangbog, kan det fælles projekt være med til at booste sammenholdet og 
kendskabet på tværs af de 15 medlemsforeninger samt i uforpligtende rammer at 
give en hjælpende hånd i kampen mod ensomhed og en mere normal hverdag. Der 
var rundt i bestyrelsen bred tilslutning til aktiviteten.  

 Medlemsforeningerne blev bedt om til næste bestyrelsesmøde at informere og 
diskutere det fremsatte forslag til ny fælles aktivitet med egen bestyrelse. 

 
Pkt. 8 Til orientering  

Formanden: 
Motion og fitness-lokalet er lige nu ubrugeligt pga. et større renoveringsarbejde 
(løse fliser og manglende gummifuger). Desværre har arbejdet udviklet sig til en 
forsikringssag, da mange maskiner undervejs i arbejdet ikke har været dækket af. 
Mængder af støv kan have ødelagt flere maskiner, men håbet er, at alt kan redes 
gennem grundigt og omfattende professionel rengøring. Uanset hvad er 
seniorhuset ikke ansvarlig. Går alt vel, kan lokalet tages i brug til genåbningen.  
 
På baggrund af henvendelse fra advokat kan seniorhuset se frem til at blive 
begunstiget med en betydelig arv efter afdøde Alice Oxenberg. Arven er omfattet af 
en række betingelser, som kommunen har imødekommet m.m.  
Krepo (Lis OIsen) kunne tilføje, at afdøde Alice Oxenberg har været mangeårigt 
medlem af Krepo og en meget afholdt person. 

 
Medlemmer af bestyrelsen: 
Røde Kors (Marianne Larsen) foreslog, at bestyrelsen på et tidspunkt laver en 
fælles rundgang i seniorhuset m.h.p. forslag til konkrete (nye) aktiviteter på tværs af 
foreningerne herunder bedre udnyttelse af eksisterende muligheder. 

 
Gigtforeningen (Lizzie Roll) oplyste, at man afvikler bestyrelsesmøde d. 27. maj. 
 
Sekretariatet: 
Flittige Hænder vil som tidligere nævnt være med, når der skal hovedrengøres 
inden genåbningen. De vil også inden genåbningen være behjælpelig med at tjekke 
op på spritdispensere, defekte pærer, batteristand i mikrofoner m.m.  
Flittige Hænder har endvidere i pausen stået for at renovering af udenomsarealer.  
 
Louise i Sekretariatet havde 1. maj 10-års jubilæum som ansat i Seniorhus Odense. 
Tillykke til Louise og tak for indsatsen.  

 
Udvalgene: 
Formanden kunne oplyse, at Sommerhøjskolen er nu så langt i forberedelserne, at 
der d. 3. maj kl. 07.00 åbnes for online-tilmelding. Der er 50 pladser efter først-til-
mølle. Programmet er stort set identisk med 2020-udgaven, som blev aflyst.  

 
Pkt. 9    Eventuelt 

Formanden mindede om, at bestyrelsesmødet d. 26. maj glædeligvis kan afholdes 
fysisk. Her vil man med sandsynlighed kunne få sat ansigt på en række nye 
suppleanter og bestyrelsesmedlemmer. 

 


