
        
 

 
 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense 
onsdag d. 29. september 2021 

 

Afbud:  Conni Larsen, Alzheimerforeningen 

  Carsten Myhr, Mødestedet 

 Kirsten Lindstrøm, Dansk Folkehjælp 

 Marianne Larsen, Røde Kors 

Nina Breilich, DH Odense 

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

Nyt fra formanden blev rykket op som et tidligere punkt. 
  
 Pkt. 3 Godkendelse af referat fra seneste møde 
  Godkendt. 

 
Pkt. 4  Orientering fra formanden 
 Formanden beklagede de mange afbud med vigtige ting på dagsordenen. 

   
Hjerteforeningen er efter eget ønske og med øjeblikkelig virkning udtrådt af den 
selvstændige frivillige organisation Seniorhus Odense. Birthe Bjerre har som 
suppleant overtaget Ian Schmidts post i Forretningsudvalget indtil næste 
generalforsamling. 
 
Alzheimerforeningens repræsentation har været meget fraværende pga. 
udfordringer med at sammensætte en bestyrelse. Sekretariatet forventer snarest at 
høre nyt fra foreningen i forhold til at få udpeget et bestyrelsesmedlem og en 
suppleant til seniorhusets bestyrelse. 
 
I forlængelse af arbejdet med visioner og mål for seniorhuset og det fremadrettede 
bestyrelsesarbejde har formanden og daglig leder afholdt møde med 
konsulentfirmaet ”Ingerfair”. Firmaet har udarbejdet et kursusforløb målrettet 
seniorhusets ønsker og behov. Der er fremsendt ansøgning til §18-puljen samt 
puljen ”1000 nye fællesskaber” under Kulturministeriet.  
 
Det er planen, at første del af kurset afvikles som en væsentlig del af 
bestyrelsesmøde d. 27. oktober med temaet ”En velfungerende bestyrelse 
kommer i mange udgaver”. Spørgeskema i den forbindelse udsendes 
sandsynligvis i uge 40 til samtlige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
under temaet: ”Visioner, udvikling og drift”. ”Rekruttering til 
bestyrelsesarbejdet”. Det er vigtigt, at alle bestyrelsesmedlemmer inklusive 
suppleanter deltager. 
 
Syng sammen har været afviklet nu to gange. Første gang med 35 deltagere, 
anden gang 51 deltagere. Dermed en fin succes. 
 
Formanden kunne endvidere berettet, at den forestående arv til seniorhuset fra 
Alice Øxenberg skrider stille og roligt fremad. Seniorhusets revisor får bl.a. til 
opgave sammen med daglig leder at sikre, at arven anvendes efter afdødes ønske.  
 

 



Pkt. 5 Visioner og mål 
 Jf. sidste referat skulle foreningerne drøfte emnet med sit bagland:  
  

Osteoporoseforeningen er lige nu i gang med at drøfte visioner og mål, men er ikke 
så langt, at man kan fremlægge noget konkret.  
 

 Støtteforeningen for Lungeforeningens lokalafdeling Nordfyn vil aktivt støtte 
seniorhusets visioner og mål gennem sit netværk og fællesforeninger/medlemmer. 
Støtteforeningen, som uagtet har navnet ”afdeling Nordfyn”, er en forening, som 
altid har hørt hjemme i Odense Kommune. Foreningen var tidligere en lokal 
afdeling for Lungeforeningen, men er nu en selvstændig forening til glæde og gavn 
for lungepatienter. Foreningen har været med fra seniorhusets start.  
Støtteforeningens vision for seniorhuset er, at huset forsat vil være et aktivt hus og 
yde et socialt samvær for ældre. Seniorhuset skal være åbent for nye tiltag. 

 
 Gigtforeningen har ikke afholdt møde endnu, men skal snarest i gang med 

drøftelserne. 
  

Polioforeningen og Ulykkespatientforeningen har taget hul på debatten. Mange 
personer med polio har været med i bestyrelsen, men sammensætningen af 
medlemmer og bestyrelsesmedlemmer er ved at ændre sig radikalt. Spørgsmålet 
er, om DH fortsat kan give opbakning til seniorhusets visioner og mål. Foreningen 
har meget fokus på generationsskiftet. Hvad skal nytænkes? 
 
Ældre hjælper Ældre har man debatteret visionerne punkt for punkt. Ønsket er at få 
sat fokus på få enkelte punkter. Disse fokuspunkter skal der følges op på. For alle 
foreninger gælder, at det kan være svært at få processen i gang i sit bagland.  
 
Ældrerådet er ikke en forening, men et valgt råd. I de nuværende ældreråd har 
visioner og mål ikke været diskuteret. Lige nu har rådet travlt med at se frem til det 
kommende valg og en mulig ny sammensætning blandt medlemmerne. Ældrerådet 
støtter dog seniorhusets visioner og mål som de eksisterer i dag.  
 
Krepo har ikke haft visioner og mål som et direkte bestyrelsespunkt endnu.  
 
OK-klubberne har ikke haft lejlighed til at drøfte emnet endnu. Men man er meget 
åbne for nye ideer og tiltag fra og til medlemmerne.  
 
Faglige Seniorer har ikke haft lejlighed til at drøfte emnet endnu, men det er 
programsat på et kommende bestyrelsesmøde. 

 
Det blev besluttet at gå videre med de set up, som er modtaget fra Ingerfair. 

   
Pkt. 5 De faste udvalg 
 Covid-19 har forhindret meget udvalgsarbejde de seneste 18-20 måneder. Der blev 

diskuteret, om flere udvalg kunne lægges sammen eller sløjfes. 
Det blev slået fast, at Udvalgene referer til bestyrelsen, og det er udvalgenes pligt 
løbende at orientere bestyrelsen.  
Det videre arbejde omkring de faste udvalg vil blive en del af den kommende 
proces med Ingerfair. 

 
Pkt. 6 December-bestyrelsesmødet 
 Birthe Bjerre (Polioforeningen og Ulykkespatientforeningen) foreslog at afslutte året 

i bestyrelsen med en fællesspisning, der i uformelle rammer kan favne nye 
medlemmer. Dette var der tilslutning til. Bestyrelsesmødet d. 15. december derfor 
rykkes til start kl. 15.00-17.00 med efterfølgende spisning.  

 
Pkt. 7 Økonomi 
 Seniorhusets økonomi i perioden 1/1 til 30/6 blev gennemgået. Regnskabet udviser 

et mindre overskud, men det skal tages med i betragtningerne, at perioden primært 
omfatter COVID-19-nedlukning. Efter sommerferien har cafeen haft uhyggelig travlt, 



hvilket smitter af på en positiv omsætning. Der er i øvrigt ”ansat” 4-5 nye frivillige 
pga. travlhed.  

 
Pkt. 8 Til orientering 
 Medlemmer: 

Intet. 
 
 Sekretariatet: 
 §18-ansøgnig til Odense Kommune vedr. støtte til indkøb af licens til ubegrænset 

visning af DVD-film og til at streame m.m. (for samtlige medlemsforeninger) er gået 
igennem. Medlemsforeningerne kan hermed igangsætte filmdage. Bemærk at der 
ikke må tages entre. 

 
 Seniorhuset har i forhold til ”Velfærdens fundament” beskrevet en række forslag til 

forbedringer. Kommunen har tilbage i starten af september meddelt, at forslagene 
nu bliver en del af det samlede materiale (ønsker), som politikerne skal drøfte. Pt. 
er der ikke nogen tidshorisont på, hvornår eventuelle ønsker kan føres ud i livet 

 
13. oktober er der igen Seniorinformationsmøde, hvor foreningerne har mulighed 
for at møde nye brugere og kommende frivillige. 
Husk at seniorhuset er helt lukket for aktiviteter d. 16. november pga. 
kommunevalg. Hal 2 er lukket allerede fra fredag d. 12. november kl. 12.00 og frem 
til onsdag d. 17. kl. 10.00. 
 
Krepos IT-og undervisningslokale samt et af Ældre hjælper Ældres IT-lokale har 
fået udskiftet vinduerne. Arbejdet er nu godkendt af Odense Kommune. 
 
IT-situationen: huset skal overveje en professionel tilgang. Huset skal ikke være 
sårbar på det punkt udelukkende gennem frivillig arbejdskraft 

 
 Udvalgene:    

Værkstedsudvalget har holdt møde som anført på seneste bestyrelsesmøde. Vi er 
godt på vej mod et godt og fælles fundament for driften af værkstederne.  
 
Sommerhøjskolen har holdt sit første møde, hvor der blev evalueret og kastet ideer 
på bordet i forhold til 2022-udgaven. Det tegner igen lovende og spændende.   

 
 Kunstudvalget er desværre lidt i krise. Udvalget mangler nye medlemmer. 

Kunstinteresserede fra ens bagland kunne være et emne. Så har man et emne, så 
vendt tilbage til formanden i forhold til arbejdsopgaver. 

  
Pkt. 8 Eventuelt 
 Opdateret medlemsliste udsendes snarest. 
  
  
   


