
        
 

 
 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense 
onsdag d. 24. november 2021 

 

Afbud:  Lis Olsen, Krepo 

 Carsten Myhr, Mødestedet 

 Dagmar Andersen, Ældrerådet 

  Kirsten Lindstrøm, Dansk Folkehjælp 

Nina Breilich, DH 

  
Pkt. 1 Valg af ordstyrer 
 Birthe Bjerre blev valgt. 
 
Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden 

Sætternissen havde ændret på dagsordenen.  
Punktet ”Til orientering” blev skubbet til punkt. 8. 

  
 Pkt. 3 Godkendelse af referat fra seneste møde 
  Godkendt.  
 
 Pkt. 4 Forslag om mål fra Udviklingsudvalget  

Der har været afholdt møde i Udviklingsudvalget.  
Udvalget har udvalgt to mål, der skal arbejdes med i 2022. Det ene mål er at 
udvikle samarbejdet foreningerne imellem ved at planlægge og arrangere et møde 
for alle brugere med udgangspunkt temaet ”Sundhed for det hele menneske”.  
Det andet mål er at bringe seniorers viden og kompetencer til gavn for andre i spil.  

Alle foreninger kunne tilslutte sig målet, men nogle foreninger kunne pt. ikke i afse 
ressource til at deltage i planlægningen. 
 
Det blev vedtaget at Osteoporoseforeningen arrangerer et møde i foråret 2022 og 
Gigtforeningen, DH, polio-og ulykkesforeningen og Røde kors arrangerer et møde i 
efteråret. Ældre hjælper Ældre vil gerne byde ind med et arrangement til efteråret. 
Enkelte medlemmer tilbød at bidrage med praktisk hjælp. 

Pkt. 5 Budget 2022  
 Daglig leder gennemgik første udkast til Budget 2022. 

Fra budgetpunktet ”Særlige ønsker fra medlemsforeningerne” gik ønskerne på en 
overhaling af husets toiletter herunder et generelt ønske om at afsætte flere penge 
til vedligeholdelse og forskønnelse, udskiftning af stole i cafeen, en mere 
handicapvenlig dør fra Vandrehallen og ind til Cafeen (i receptionsenden) samt et 
slags lounge-miljø i Salen.  

 Et tilrettet budget bliver fremlagt til vedtagelse på årets sidste bestyrelsesmøde. 
 
Pkt. 6 Husmøder i 2022 
 Husmøder var et tema på bestyrelsestemamødet d. 11. november - et forslag, som 

er blevet taget godt imod af medlemsforeningerne. Der er flere åbenlyse fordele 
ved husmøder: alle, der vil, kan komme til orde, nye synspunkter giver nye ideer og 
udvikling samt synlighed af seniorhuset. Det er et godt udgangspunkt for velkomst 
til nye brugere herunder at kunne massekommunikere. Et forum, hvor der kan 
skubbes til bestyrelsens holdninger. Ubesvaret er spørgsmålet dog, om eksterne 
foreninger skal have indflydelse gennem husmøder? 

 



Krav til mødets afholdelse: Husmøder kræver en dygtig og kompetent ordstyrer, der 
sætter spillereglerne og kan håndtere frembrusende personer. Der skal skrives 
referat, følges op og evalueres. Der afvikles fire møder om året. Det skal afprøves i 
mindst et år. Første møde vil blive et rent infomøde (med plads til ros og ris). 

  
 Der var bred enighed om, at Husmøder skal afprøves. Der skal nedsættes et 

hurtigt-arbejdende udvalg. Udvalget vælges/sammensættes på næste 
bestyrelsesmøde.  

 
Pkt. 7 Ændring af udvalg 
 Formanden gennemgik de forslag om ændring af udvalgsstrukturen, som blev 

diskuteret på bestyrelseskurset. Det er nødvendigt at lave om på den nuværende 
struktur. Bestyrelsen skal tage medansvar og i højere grad blive en arbejdende 
bestyrelse. Det er vigtigt, at udvalgsarbejde skal være motiveret af lyst.  
Der skal udpeges et bestyrelsesmedlem, som for et år ad gangen har ansvar for at 
mødeindkalde og lave referat. Der skal indføres en begrænsning i antallet af 
udvalg, man kan sidde i. Det blev foreslået, at Kirstine og daglig leder laver udkast 
til ny udvalgsstruktur.  

 
Pkt. 8 Til orientering 
 Formanden: Intet. 
 
 Medlemmer af bestyrelsen: 
 Støtteforeningen for Lungeforeningens Lokalafd. Nordfyn gjorde opmærksom på, at 

der d. 28. november igen er Søndagscafe. 
 
 Mødestedet kunne berette, at man har haft sine frivillige på en social tur til 

Moesgaard Museum.   
 
 Sekretariatet: 

Daglig Leder oplyste, at valghandlingen og de praktiske ting d. 16. november gik 

meget fint. Der blev afgivet 7.156 stemmer svarende til en stemmeprocent på 

62,5% Der var to tale om en enkelt episode, hvor et par deltagere i et forenings-

arrangement åbenbart ikke var orienteret om lukningen af seniorhuset. Det blev 

heldigvis ikke nødvendigt at tilkalde politiet, men tæt på. Derfor er det vigtigt, at 

man som bestyrelsesmedlem husker at orientere sit bagland om ændringer i den 

daglige drift herunder specielt lukkedage. 
 

Situationen i cafeen er præget af relative stor travlhed og store udskiftninger. Folk 
er oveni langtidssygemeldte, så en del nye frivillige er ved at blive kørt ind og det 
tager tid. I 2022 vil cafeen afprøve ændret åbningstid (fra kl. 09.30-15.00). Det giver 
lidt mere tid til forudbestillinger og afvikling af obligatorisk og nødvendig (social) 
kaffepause fra kl. 09.15-09.30.  
 
Daglig leder er blevet kontaktet af en embedsmand, som arbejder på at indhente 
tilbud til de ønsker om forbedringer, som kan blive en del af Velfærdens 
Fundament. Vedkommende fik en rundvisning omkring cykelparkeringen ved 
Langesøstien, dagplejernes lokale og motion og fitness. Spændende om der 
kommer noget konkret ud af hans besøg.  

  
 Der bliver i 2022 afviklet to Seniorinformationsmøder. De ligger begge i efteråret 

(hhv. d. 7/9 og 16/11, da der igen sker en regulering i pensionsalderen). Det er 
muligt, at Seniorinformationsmøderne vil blive afviklet i et koncept. Hvis det bliver 
aktuelt, så bliver bestyrelsen informeret.  

 
 Udvalgene: 
 Kunstudvalget har i sit budget 2022 ønske om midler for i alt 7.000 kr. til indkøb af 

ny kunst.   
  
Pkt. 9 Eventuelt 
 Intet. 


