
        
 

 
 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense 
onsdag d. 23. juni 2021 

 

Afbud:  Conni Larsen, Alzheimerforeningen 

Kirsten Runge, OK-klubben 

Carsten Myhr, Mødestedet 

 Ian Schmidt, Hjertesagen  

Nina Breilich, DH Odense 

  

 
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 Fordelingsnøgleudvalget 
 Formanden gennemgik i kort form principperne for den fremtidige fordelingsnøgle, 

som vil være gældende fra 1. januar 2022. Formanden kunne også meddele, at den 
ny bestyrelse i Faglige Seniorer nu var blevet orienteret om fordelingsnøglen og de 
hidtidige og fremtidige principper. 

 
Den årlige ydelse eller procentvise rabat, man som medlemsforening vil opnå på 
leje af lokaler, fastlægges hvert år i løbet af november og beregnes ud fra 
seniorhusets aktuelle økonomiske situation og øvrige ønsker til investeringer.   

   
 En række aktiviteter og brug af lokale manglede prissætning. Disse blev 

gennemgået punkt for punkt. Der blev i forbindelse med gennemgangen forslået en 
årlig pris på 1.000 kr. for betaling af brug af cafeen til ”Søndagscafe”.  

 
 De grundlæggende regler for booking blev ligeledes gennemgået. Der indføres ikke 

nogen begrænsning for, hvor langt ud i fremtiden man kan booke. Faste aktiviteter 
som f.eks. Qi Gong (Mødestedet), Bridge-turnering (Krepo), Onsdagsdans (ekstern 
forening), IT og PC-hjælp samt (Ældre hjælper Ældre), Stol på Motion 
(Gigtforeningen), der omfatter mange brugere, og som har kørt i årevis, vil få særlig 
status i forhold til booking. Ellers er det stadig ”først-til-mølle-princippet”, der 
gælder.  

 
 Den nye fordelingsnøgle alt inklusivt blev efterfølgende vedtaget af bestyrelsen. 

Den ny aftale vedhæftes som bilag. 
  
Pkt. 5 ”Syng Sammen” 
 Daglig leder gennemgik det fremsendte bilag, hvor de nærmere informationer og 

detaljer fremgik af projekt ”Syng Sammen”. Projektet blev endelig vedtaget.  
Der vil senere indgå evaluering omkring projektet. 

 
 
 
 
 



Pkt. 6 Driftsaftalen 2022-2025 
 Daglig leder gennemgik aftalen punkt for punkt i forhold til de ændrings- og 

tillægsforslag, som Forretningsudvalget har til den nye driftsaftale. Der var ikke 
kommentarer til forslagene ud over bemærkningen fra formanden om, at 
seniorhuset skal betragte ÆHF som vores medspiller i forhold til Driftsaftalen. 
Aftalen sendes nu videre til ÆHF og videre bearbejdelse. 

 
Pkt. 7 Til orientering 
 Formanden: 
 I forhold til bestyrelsens arbejde skal vi skue indad. Vi skal blive bedre til at vurdere, 

hvor langt vi er kommet i forhold til mål og visioner. En tanke kunne være indførelse 
af en decideret årsplan/årshjul over opgaver for det kommende år. Man kan også 
forestille sig ændringer i forhold til måden og hyppigheden af afholdte bestyrelses-
møder herunder en generel opstramning af udvalgsarbejdet. Forslag som kan gøre 
bestyrelsen endnu mere aktiv. 

 
 Medlemmer af bestyrelsen: 
 Marianne Larsen (Røde Kors) har d. 18. juni været med til borgermøde i forhold til 

Velfærdens Fundament. Et positivt møde, hvor en lang række forslag om 
anvendelse af midlerne blev vendt og drejet herunder de specifikke ønsker, som 
seniorhuset allerede har afgivet til Borgmestersekretariat & Borgerinddragelse 
under By- og Kulturforvaltningen. Marianne var i øvrigt ikke den eneste med 
tilknytning til seniorhuset, som var til stede ved mødet. Seniorhusets ønsker blev 
fremført af Linda Hansen, som er aktiv i Odense SeniorRevy. 

 
 Sekretariatet: 
 Daglig Leder har modtaget en henvendelse fra Krepo omkring muligheden for 

fremvisning af film m.m. Ideen er at undersøge mulighederne for og økonomien i, at 
seniorhuset på vegne af medlemsforeningerne køber en årlig licens, der giver 
ubegrænset ret til bl.a. visning af DVD-film og til at streame m.m.  

 
 Efter sommerferien vil det være muligt gennem receptionen (LiveConnect) at 

rekvirere de nye Højskolesangbøger til brug for arrangementer i seniorhuset. 
 
 Seniorhuset har haft brandsyn og heldigvis uden anmærkninger. 
 
 På det første bestyrelsesmøde efter sommerferien vil der blive brug tid på at få 

opdateret bestyrelsesmappens indhold. 
 
 Seniorhuset går på sommerferie fra d. 25. juni. Daglig leder vil være på arbejde den 

følgende uge, hvor der bl.a. vil blive udsendt faktura på kopiforbrug m.m. Der er 
udarbejdet vagtliste for de uger, hvor daglig leder afholder ferie. 

 
 Har man ekstraordinært behov for som medlemsforening at benytte sit 

foreningslokale i sommerferien, så er det helt ok, men gerne i begrænset omfang.   
  
 Udvalgene: 
 Der har været afholdt møde i Jubilæumsudvalget. Der er blevet lavet en skitse i 

forhold til indhold og afvikling. Denne skitse blev bestyrelsen informeret om. 
Udvalget vil straks efter ferien gå videre i detailplanlægningen. 

 
Pkt. 8 Eventuelt 
 Formanden takkede for deltagelse og ønskede alle en god sommerferie. 


