
                
 
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense 
onsdag d. 25. maj 2022 

   
   

 
Pkt. 1 Valg af ordstyrer 
 Marianne Larsen blev valgt. 
 
Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt.  
 
Pkt. 3 Godkendelse af referat fra seneste møde 
 Godkendt. 
 
Pkt. 4 Nyt fra Husmødegruppen 

Der har været afholdt udvalgsmøde i forhold til evaluering af første Husmøde. 
Det anvendte ”øde ø-logo” blev diskuteret igen, men noget nyt er ikke besluttet. 
Ideen med et bogbytteskab støttes af arbejdsgruppen. OK-klubberne, Mødestedet 
og Osteoporoseforeningen har vist interesse for projektet. Arbejdsgruppen vil derfor 
gerne hurtigst muligt modtaget forslag til placering og organisering af de nævnte 
foreninger. Daglig leder vil gerne være med i det videre arbejde. 
Ideen med hyggehjørne/-rum blev også diskuteret, men det kræver et lokale eller 
en omorganisering i Vandrehallen, der eventuelt kunne omfatte planter og andet. 
Modtagelse af nye gæster er i forvejen en opgave for receptionen, som normalt 
løser opgaven på meget imødekommende vis. Et forslag om at benytte et særligt 
hjørne til nye gæster (og tilbud om en kop kaffe) skal der arbejdes videre med.  
Næste Husmøde er aftalt til d. 22/9 kl. 15.30-17.00.  
Indholdsmæssigt gentages den historiske fortælling om seniorhuset. De frivillige 
kunne denne gang komme fra medlemsforeningerne. Nye ideer og tanker fra 
deltagerne skal konkretiseres ved, at arbejdsgruppen i forbindelse med mødet 
direkte kontakter forslagsstillerne.  

 
Pkt. 5 Opfølgning vedr. bestyrelsesmappen 

Der blev udleveret en ny indholdsfortegnelse m.m. samt index. 
 

 Pkt. 6 Forslag til vedligehold og nyinvesteringer 
Forretningsudvalget har været på rundtur i forhold til nye vedligeholdelsesprojekter 
m.m., men der mangler stadig rundgang i Seniorhus Odense 2, 1. sal og køkken. 
Udvalgets foreløbige konklusioner er: 
-Bagtrappen ser ikke køn ud og lever ikke op til seniorhusets øvrige standard. 
-Sekretariatet trænger til lette reparationer på vægge og dør samt ekstra arkivplads. 
-Kopirummet trænger til lette reparationer og malerarbejde.  
-Hal 2 skal have opgraderet sin (årlige) rengøring, hvilket bl.a. tæller bagtæppet ved 
halvvægen samt tværgående træbjælker og vægge. Opsatte lydpladerne er lettere 
beskadiget.  
Gipsplader på mellemgangen mellem de to værksteder er aldrig spartlet eller malet. 
-Udvalget fandt ikke noget at bemærke i Metalværkstedet og Træværkstedet – ud 
over den til stadighed manglende ventilation i metalværkstedet.  
-Indgang til Motion og fitness er aldrig spartlet eller malet. Det samme gælder selve 
motionslokalet. Badeforholdene lever ikke op til den almindelig standard. 
Badefaciliteterne er som udgangspunkt rene, men bærer præg af slid, der gør dem 
uhygiejniske. Der afventes i øvrigt udspil og resultat af forhandlingerne vedr. 
Velfærdens Fundament. 



-Generelt i forhold til rengøring gøres meget godt nok, andet gør ikke. Der skal ske 
en opgradering en række steder. Der skal derfor afholdes møde med vores 
rengøringsfirma med øget fokus på den daglige rengøring.  
  
Der følges op på næste bestyrelsesmøde. Seniorhusets økonomiske situation efter 
årets to første kvartaler vil danne baggrund for en prioriteringsliste. 

 
Pkt. 7 Evaluering af Åbent Hus  

Der var fuld knald på i alle lokaler allerede fra kl. 10.00.  
Fra kl. ca. 17.00 ebbede fremmødet ud.  
Krepo fik stor ros for sin opfindsomhed. Dejligt med blomster overalt i huset.  
OK-klubberne kunne melde om mange (nye) besøgende.  
Det var et generelt indtryk, at dagen gav meget end seniorinformations-dagene. 
Parvise grupper giver tid til en grundig snak frem for grupper af 10-15 personer.  
Stor ros fra hele bestyrelsen til de frivillige i cafeen. Anslået blevet der produceret  
500 stk. smørrebrød, hvilket gav en tredobling af den normale omsætning. 

 
Pkt. 8 Til orientering  

Formanden:  
Formanden for Ældresagen i Odense har været på besøg i seniorhuset i forhold til 
et samarbejde, der primært går på leje af lokaler. 
Seniorhuset havde d. 19. maj besøg af rådmanden, Brian Dybro, som fik talt med 
rigtig mange brugere og frivillige rundt i huset. Det vigtigste for ham var at se stedet 
og møde brugerne. 
I forhold til en årsplan for resten af 2022 er Forretningsudvalgets foreløbige plan, at 
der skal startes dialog med kommune i forholdt til alderskravet. Der skal tales om 
seniorhusets fremtidige visioner og formål herunder den ”næste generation af 
frivillige”. Og så skal bestyrelseskurset med Ingerfair afsluttes. 
Formanden henledte afsluttende til ”Aftale om fordelingsnøgle (foreningsbidrag) 
2022”, der bl.a. præciserer medlemsforeningernes brug af seniorhusets lokaler. 
Medlemsforeningerne bedes gennemlæse aftalen grundigt. 

 
  Medlem af bestyrelsen: 

Osteoporosen påtænker at opstarte en form for gymnastik og vil derfor ansøge 
Aktivitetsudvalget. 

 
Sekretariatet: 
Efter sommerferien får seniorhuset besøg af bl.a. repræsentanter fra Bærum 
Kommune i Norge og Healthcare Denmark. Sidstnævnte har anbefalet et besøg i 
seniorhuset. 
Siden sidste bestyrelsesmøde har Odense Kommunes IT-afdeling opgraderet 
seniorhusets wi-fi. Det skulle betyde et mere driftssikkert anlæg rundt i huset -
ligesom kommunen har investeret i et forbedret varmeanlæg i træværkstedet. 
Daglig leder anbefalede medlemsforeningerne om at få booket lokaler til de faste 
aktiviteter til det kommende år. 

 
Udvalgene: 
Cafeudvalget vil i de kommende måneder nøje overvåge prisudviklingen.  
I samarbejde med de frivillige forsøger udvalget løbende at forbedre de interne 
dagligdags arbejdsgange til mere omfattende projekter (som introduktion af dankort 
som betaling. Det er aftalt, at daglig leder er fast medlem af udvalget.  
 
Motion og fitness-udvalget har planlagt møder de næste halve møde herunder 
stormøde for alle tovholderne. Udvalget skal på kommende møder bl.a. diskutere 
deltagerbetaling, rengøring og mangel på tovholdere.  
 
Receptionsudvalget kan melde om nye frivillige, der vil blive tilbudt en grundig 
rundvisning. En række nye opgaver vil i den kommende tid lande hos receptionen. 
Det kræver en afklaring i forhold til hvem og hvordan, opgaverne skal løses.  

 
 
 



Værkstedsudvalget har aftalt nyt møde til juni. Mere nyt følger.  
   
Kommunikations- og informationsudvalget vil blive indkaldt til møde inden 
sommerferien. 
 
Jubilæumsudvalget kan meddele, at de to fester hhv. d. 16. og 17. juni nu er 
udsolgt. Den oprindelige plan om, at festerne udelukkende var for de frivillige, er 
pga. manglende tilslutning blevet ændret, så resterende billetter er blevet sat til salg 
blandt husets faste brugere. 

 
Pkt. 9    Eventuelt 

Næste bestyrelsesmøde er d. 22. juni. BEMÆRK ændret tidspunkt kl. 12.00-14.00 
(hvor der startes med frokost). 
 

 
 
 


