
        
 

 
 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense 
onsdag d. 26. maj 2021 

 

Afbud:  Nina Breilich (DH-Odense)  

Kirsten Runge (OK-klubben) 

Elsebeth Byrge (Osteoporoseforeningen)  

 
 

Pkt. 1 Valg af ordstyrer 
 Birthe Bjerre blev foreslået og valg. 
 
Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden 

Formanden anmodede om ændring af rækkefølgen af dagsordenens pkt. 4 og  
pkt. 5. Den ændrede rækkefølge blev godkendt. 

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

Pkt. 4 Genåbningen – hvem er i gang? 
 Hver forening orienterede om, hvilke aktiviteter som er genstartet. 

Hovedkonklusionen på orienteringen var, at en lang række aktiviteter nu er startet 
igen, og hel del enkeltstående arrangementer og møder lokalt i foreningerne er 
planlagt til afvikling både inden og efter sommerferien. 

 Husk at give meddelelse så snart, at man har nyt vedr. øvrige aktiviteters genstart 
eller udskydelse – og afbestille lokalet i LiveConnect. 
For seniorhusets vedkommende har opstarten været fin. Brugerne er dygtige til at 
fremvise den krævede dokumentation. En enkelt bruger er indtil nu blevet bedt om 
at få papirerne bragt i orden inden sit næste besøg.  
Cafeen vil fra uge 22 igen være leveringsdygtig i smørrebrød og franskbrød og mod 
forudbestilling.  

 
Pkt. 5 ”Fordelingsnøgleudvalgets” fra 1. januar 2021    
 Formanden fremlagde på ny detaljerne i det forslag, som udvalget har udarbejdet i 

forhold til en ny fordelingsnøgle.  
Efterfølgende ønskede Faglige Seniorer et separat møde med henblik på nok en 
gennemgang af forslaget. Dato for et sådant møde findes hurtigst muligt mellem 
daglig leder og foreningen. Mødestedet udbad sig også mere tid. 
Udvalgets forslaget til en ny fordelingsnøgle blev derfor ikke bragt til afstemning. 
Der blev i stedet stemt om en tilkendegivelse af principperne bag forslaget. Disse 
principper blev enstemmigt vedtaget.  

 Der mangler endvidere prissætning på en række aktiviteter, som i dag finder sted i 
seniorhusets fælleslokaler (billard, bordtennis, madlavning m.m.). Disse aktiviteter 
omhandler udelukkende Mødestedet og har derfor ikke indflydelse på forslagets 
grundprincipper. En række detaljer omkring grundbookingregler blev ikke nået, men 
tages op på næste bestyrelsesmøde. 

  
Pkt. 6 Valg af suppleant til Driftsøkonomiudvalget 
 Daglig leder orienterede om den ledige suppleant-plads. Eneste kandidat til posten 

var Carsten Myhr (Mødestedet). Han blev herefter valgt. 
 
Pkt. 7 Til orientering  

Formanden: 
Seniorhuset har nu fået leveret 75 Højskolesangbøger i normal størrelse, 15 med 



forstørret skrift og en melodibog betalt af NordeaFonden. Sangbøgerne kan 
reserveres gennem sekretariatet.   
 
Formanden og daglig leder har nu taget kontakt til Ældre- og Handicapforvaltningen 
i forhold til opstart af forhandling om den nye driftsoverenskomst og afventer udspil. 
Sideløbende vil Driftsøkonomiudvalget gennemgå den nuværende aftale med 
henblik på eventuelle forslag til ændringer.   

 
Medlemmer af bestyrelsen: 
Mødestedet har nu planlagt diverse foredrag til efter sommerferien. Som noget nyt 
vil der blive opkrævet brugerbetaling. Foreningen afholder til december en 
julekoncert, ligesom revyen er klar med tre forestillinger sidst i oktober. 
 
Faglige Seniorer afholder i denne uge repræsentantskabsmøde, hvor et væsentligt 
punkt er valg af ny formand. Derudover afholder flere af paraplyorganisationerne 
sine interne generalforsamlinger. 

 
Sekretariatet: 
Takkede Flittige Hænder for den store hjælp i forbindelse genåbningen af 
seniorhuset herunder rengøring og klargøring af huset. 

 
Udvalgene: 
Receptionen: Det er besluttet at foldere og øvrigt informationsmateriale igen kan 
komme tilbage i stativerne i receptionsområdet. Man kan nu igen også selvafhente 
post i dueslag.  
 
Motion og Fitness:  
Problemerne med gulvet og de tilhørende maskiner/udstyr er nu løst. Alt fungerer 
igen, og arbejdet er godkendt af Odense Kommune. De frivillige tovholdere vil 
fremadrettet holde øje med eventuelle nye skader på gulvet. 
 
Sommerhøjskolen:  
De 50 udbudte pladser blev udsolgt på mindre end 48 timer. Der er sågar oprettet 
en mindre venteliste.   
 
Jubilæumsudvalget:  
Det er tanken at indkalde udvalget inden sommerferien med henblik på at få 
genstartet arbejdet og øvrig planlægning af festlighederne. 

 
Pkt. 8    Eventuelt 

  Intet. 


