
                
 
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense 
onsdag d. 30. marts 2022 

   
 Afbud: Birthe Bjerre, Polioforeningen- og Ulykkespatientforeningen  

 
Pkt. 1 Valg af ordstyrer 
 Dagmar Andersen blev valgt. 
 
Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt.  
 
Pkt. 3 Godkendelse af referat fra seneste møde 
 Godkendt. 
 
Pkt. 4 Valg til seniorhusets forskellige udvalg 

Som følge af arbejdet med ændret struktur var der valg til seniorhusets forskellige 
underudvalg. På forhånd havde Birthe Bjerre frabedt sig udvalgsposter. Følgende 
bestyrelsesmedlemmer blev valgt: 
 
Cafeudvalget:            Motion- og Fitnessudvalget: 
Dagmar Andersen og Lis Olsen           Kirstine Vad, Kirsten Lindstrøm  

 
Værkstedsudvalget:            Receptionsudvalget:  
Lizzie Roll og Doris Carlsen           Lizzie Roll og Susse Kremmer 

 
  Kommunikations- og informationsudvalget: 
  Kirstine Vad, Susse Kremmer og Elise   
 

Det er planen, at de øvrige frivillige/brugere til hvert udvalg skal være fundet til lige 
efter Påske. Daglig leder gjorde opmærksom på det hensigtsmæssige i, at 
udvalgene hurtigst muligt indkaldes til første møde, så udvalgene kan komme i 
gang.  

 
Pkt. 5 Husmødet d. 5. april 

Kirstine informerede om det første ”Husmøde”, der afvikles d. 5. april kl. 16.00-
17.30. Der vil være musisk indslag og fællessang herefter oplæg fra formanden og 
forskellige brugere under seniorhuset samt fra daglig leder. 
Formålet med Husmødet er at informere både brugere og frivillige om strukturen og 
generelt om, hvordan Seniorhus Odense er organiseret. Dagen skulle også gerne 
bringe input fra husets brugere.  
 

 Pkt. 6 Fra barnevogn til lokale i seniorhuset 
Carsten Myhr fremlagde på vegne af Mødestedet tanker og ideer omkring Bygning 
5E (barnevognslageret). Etablering af bl.a. et køkken til nye aktiviteter med mad og 
sundhed som tema. Carsten Myhr nævnte også muligheden for andre og nye 
aktiviteter som læder- og smykkeværksted. 
 
Der var bred enighed i bestyrelsen om at fastholde de ønsker, som allerede er 
afgivet til kommunen i forhold til mulighederne i Velfærdens Fundament herunder 
færdiggørelsen af cykelparkeringen og renovering af bade- og 
omklædningsfaciliteter.  

 
Daglig leder gjorde opmærksom på et kommende samarbejde med Byens 
Fællesskab, som allerede tilbyder aktiviteter baseret på at mødes over et måltid 
mad, snak og fællessang. 



 
 Pkt. 7 Den kommende jubilæumsfest 
  Der er udarbejdet invitation til alle frivillige i de 13 medlemsforeninger samt frivillige  

 under Seniorhus Odense (cafeen, receptionen, værkstederne, motion og fitness, 
flittige hænder, sommerhøjskolen, sekretariatet samt it-hjælpere m.m.). 
 
Invitationen fremsendes 1. april pr. mail til det medlem, som d.d. repræsenterer de 
13 medlemsforeninger i seniorhusets bestyrelse. Det er dennes ansvar at få 
distribueret invitationen ud til samtlige tovholdere/frivillige i sin organisation. Daglig 
leder sørger for at få invitationen ud til de frivillige under seniorhuset. 
 
Billetsalget starter fredag d. 8. april. Tilmelding sker udelukkende online og via 
seniorhusets hjemmeside. Pris for deltagelse er 150 kr. Dem, som har behov for 
teknisk hjælp, kan på 8. april møde op i seniorhuset mellem kl. 09.00-11.00. Det vil 
være muligt for en medlemsforening at købe og tilmelde sine frivillige på en gang. 
Samlet beløb vil blive opkrævet ved bestillingen af ”gruppe-billetter”. Navn og e-mail 
skal oplyses til webmaster. Ønskes gruppe-løsning, skal daglig leder kontaktes. 
 
Øvrige aktiviteter i forbindelse med jubilæet afvikles 23.-25. maj med fokus på 23. 
maj som Åbent Hus-arrangement fra kl. 10.00-18.00. Alle medlemsforeninger 
opfordres til at være i huset. En række tovholdere i medlemsforeningerne vil af 
arbejdsgruppen blive direkte kontaktet i forhold til medvirken på ovenstående dage. 

 
Pkt. 8 Til orientering  

Formanden:  
Daglig leder og formanden har deltaget i endnu et frivillighusmøde (Skibhuscentret). 
Et stort tema var rekruttering af frivillige til fremtiden.  

 
Lørdag d 9. april afvikles støttekoncert til fordel for Ukraine. Seniorhusets støtte 
består i gratis at stille Hal 2 til rådighed og moderat frivillig støtte. Det på mødet 
undtagelsesvis besluttet, at Seniorhus Odense støtter arrangementet med 2.000 kr.  

 
Formanden gjorde opmærksom på, at Forretningsudvalgets næste møde er 
fremrykket til afvikling d. 11. april kl. 10.00-12.00.  

 
  Medlem af bestyrelsen: 

Mødestedet gjorde opmærksom på DATS’ seniorteaterfestival d. 18. juni. Der er 
tale om et Åbent Hus-arrangement, hvor seniorhuses brugere/frivillige er velkomne. 

 
  Røde Kors spurgte til den økonomiske ramme i forhold til ”fællesarrangementer”. 

Formanden svarede, at der jf. Budget 2022 er afsat i alt 20.000 kr. Bestyrelsen 
besluttede undtagelsesvis, at der til hvert arrangement i 2022 således vil være 
5.000 kr. i støtte at hente.  
 
OK-klubben arbejder på en gratis-koncert til afvikling d. 9/6 med Anja Præst Trio. 
Koncerten vil foregå i Salen for ca. 60-70 mennesker. Endelig afklaring følger. 

 
Sekretariatet: 
Daglig leder vil gerne pr. mail modtage kontaktoplysninger på det 
bestyrelsesmedlem samt suppleant, som pr. 1. april er tilknyttet Seniorhus Odenses 
bestyrelse.  
 
På næste bestyrelsesmøde bedes man medbring bestyrelsesmappen, så den kan 
blive opdateret med de relevante bilag. 

 
Der afvikles d. 1. juni folkeafstemning om det danske forsvarsforbehold. Det betyder 
lukning af seniorhuset hele dagen og for alle aktiviteter. Hal 2 er også helt lukket d. 
31. maj og 2. juni frem til kl. 15.00 d. 2. juni. Daglig leder skrev 8. marts ud til de 
berørte foreninger/tovholdere med besked om lukningen. 
 
Alle medlemsforeninger har nu elektronisk godkendt diverse bilag fra revisoren 
omhandlende generalforsamlingen. Og ros for hurtig ekspedition. 



 
Husk at deadline for bestilling af forplejning fra cafeen til efter Påske er d. 6. april. 
Modtages bestillinger efter den dato, kan levering ikke garanteres. 
 
Udvalgene: 
Årets program til Sommerhøjskolen er nu offentliggjort. Tilmeldingen starter tirsdag 
d. 5. april og er online-baseret. 

 
Pkt. 9    Eventuelt 

OK-klubberne forespurgte på en opdatering af koden til kopimaskinen. Der bliver 
hurtigst muligt lavet aftale med Konica Minolta.  
 

OK-klubben arbejder på en gratis-koncert til afvikling d. 9/6 med Anja Præst Trio.  

Koncerten vil formentlig foregå i Salen for omkring 60-70 mennesker.  

Mere nyt senere, når der er endelig afklaring. 
 
Faglige Seniorer spurgte til campingvognen på p-pladsen. Der er tale om et 
renoveringsprojekt mellem Sct. Hans Skole og seniorhusets nabo Remida. 
 
Mødestedet spurgte til lågen fra matriklen og ud til Langesøstien. Ny og forbedret 
låge er bestilt, men forsinket pga. leveringsproblemer.  

  
 Næste bestyrelsesmøde er d. 27. april. 

    
 
 
 


