
        
 

 
 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense 
onsdag d. 25. august 2021 

 

Afbud:  Conni Larsen, Alzheimerforeningen 

 

 
Pkt. 1 Valg af ordstyrer 
 Lise Witved blev valgt. 
 
Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden 

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

Pkt. 4 Medlemmer af bestyrelsen/suppleanter 
 Punktet blev indledt med en kort rundgang og præsentation af de tilstedeværende.  
 En række foreninger har udestående i forhold til at udpege nye medlemmer til 

seniorhusets bestyrelse. 
   
Pkt. 5 Seniorhusets ”idegrundlag og formål”/generationsskifte 
 Der sker og er sket en kontinuerlig udvikling i seniorhuset siden 2011. Derfor skal 

bestyrelsen i gang med at se på en revision af husets visioner, idegrundlag og 
formål.  

 Første skridt i bestræbelser på at komme i gang med ovennævnte er, at 
Udviklingsudvalget indkaldes hurtigst muligt.  
Elise Pedersen (Osteoporoseforeningen) meldte sig til at overtage den ledige plads 
efter Ardry Larsen. Derudover er Kirstine Vad, Birthe Bjerre, Carsten Myhr og Lizzie 
Roll medlem af udvalget. 
Sideløbende og til kommende bestyrelsesmøder skal de enkelte 
medlemsforeninger hjem i baglandet og diskutere husets vision (fra 2016) og formål 
(fra 2012). Emner kunne være en debat om seniorhusets struktur og organisering. 
Er den tidssvarende? Mødes vi nok i de mange underudvalg? Skal enkelte udvalg 
lægges sammen? Skal der ændres i hyppigheden af afholdte bestyrelsesmøder?  

 Generelt i forbindelse med ovenstående herunder emnet generationsskiftet blev det 
foreslået at søge midler om støtte i Udviklingspuljen. 

 
Pkt. 6 Til orientering 
 Formanden: 
 Seniorhuset er af Odense Kommune blevet bedt om at indstille kandidater til 

Odense Kommunes Musikudvalg. Jutta Tybjerg (H.C. Andersen Koret) og Niels Erik 
Thornhøj (Odin JazzBand/Mødestedet) er blevet foreslået. 

 
 Rettelser og tilføjelser til driftsoverenskomsten er som bekendt blevet sendt til 

Odense Kommune. Nyt udspil fra kommunen ventes i oktober. 
  
 Sammen om at bekæmpe ensomhed: Seniorhuset har underskrevet 

samarbejdsaftale med kommunen om at gå aktivt ind i arbejdet mod ensomhed. 
Aftaler bygger på tre værdier: ”Vi skaber anledning til at mødes”, ”Vi byder 
velkommen med hjertet”, og ”Vi holder fast i hinanden” – værdier som seniorhuset 
allerede i dag arbejder med. 

   
 Seniorhuset ligger hus til ”Fællesskabsstafetten” d. 31. august.   



 
 Christoffer Lilleholt har været på rundvisning inviteret af Forretningsudvalget. Han 

lyttede og gav også råd med på vejen til at komme videre i forhold til vores ønsker 
om konkrete forbedringer.    

 
Medlemmer: 
Hjerteforeningen meddelte, at det ikke længere vil være muligt for foreningen at 
gennemføre blodtryksmålinger i forbindelse med arrangementer i seniorhuset. 

 
 Sekretariatet: 
 Daglig Leder har fremsendt §18-ansøgnig til Odense Kommune vedr. støtte til 

indkøb af licens til ubegrænset ret til bl.a. visning af DVD-film og til at streame m.m. 
for samtlige medlemsforeninger. 

 
 Daglig leder har fået flere henvendelser vedr. lågen til den nye cykelparkering. Den 

er for tung af bakse med. Der vil blive indhentet tilbud på en mere brugervenlig 
løsning. 

 
 Daglig leder mindede om, at der d. 8. september afvikles Seniorinformation, og at 

medlemsforeninger her vil kunne træffe nye potentielle medlemmer/frivillige. 
 
 Mandag d. 23. august var der premiere på ”Syng sammen”, hvor ca. 35 personer 

mødte op. Stemningen, lysten og hyggen var god. Næste gang er d. 20. september, 
hvor det er Ældre hjælper Ældre, som stiller med to frivillige til det praktiske. Der vil 
også blive fremsendt §18-ansøgnig til Odense Kommune. HUSK oprydning og den 
lette rengøring jf. opslaget i Salen. 

 
 Fremvisning af Coronapas er ikke længere noget krav, men seniorhuset opfordrer 

til, at man stadig viser hensyn, holder afstand og vasker hænder hyppigt. 
 
 Siden genåbningen efter sommerferien har Cafeen været under pres. Sekretariatet 

er i fuld gang med at hverve flere frivillige til at udfylde huller i vagtplanen. 
 
 Udvalgene:    

Værkstedsudvalget har møde d. 14. september. Det er mhp. den fremtidige 
organisering m.m. Der skal fundamental tales om kultur i værkstederne, 
økonomi/afregningsmetoder, frivilligpleje, mødet med brugerne. Det bliver et 
vanskeligt arbejde, men heldigvis er tingene forankret i Værkstedsudvalget i forhold 
til rammerne for værkstederne.  
 
Sommerhøjskolen: Wicki Andersen kunne videregive masser af ros fra de 50 
deltagere. Til forskel fra øvrige år var der kun 15 gengangere, resten var nye. 
Opfordringen til at man ”skiftede” stol under måltiderne” var effektive. Der blev 
skabt grundlag for nye venskaber.  

 
Pkt. 7 Til Opdatering af bestyrelsesmappe 
 Nedenstående bilag blev udleveret til bestyrelsesmappen: 

”Aftale om fordelingsnøgle (foreningsbidrag) 2022” 
”Årsrapport for 2020 for den selvejende frivillige organisation Seniorhus Odense” 

 ”Forretningsorden for Seniorhus Odense” 
  
Pkt. 8 Eventuelt 
 Dagmar Andersen mindede om valg til Ældrerådet herunder kommende 

informations- og vælgermøder. 
  
   


