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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 Opfølgning vedr. seniorhusets serviceniveau    
 Formanden gennemgik, hvor langt arbejdet er nået med en nærmere beskrivelse af 

på hvilke niveauer, man som almindelig bruger, udefra kommende forening eller 
som medlemsforening kan forvente service/hjælp/bistand i seniorhuset. 
Udgangspunktet er at få produceret foldere, som på forskelligt niveau tager højde 
for mange af de spørgsmål, der opstår, når man er bruger af seniorhuset. Der var 
bred opbakning til ideen, som daglig leder indholdsmæssigt arbejder videre med. 

 
Pkt. 5 Tilbagemelding på ”bestyrelsesmappen”      
 Der kom flere positive tilbagemeldinger og konkrete forslag til mere indhold. Der 

blev desuden uddelt reviderede bilag til mappen. De foreninger, som ikke kunne 
være til stede, kan få dem udleveret hos daglig leder.  

 
Pkt. 6 Åbent Hus 2020 
 Bestyrelsen har tidligere evalueret på sommerens Åbent Hus-arrangement. Til 

seneste åbent hus var der nedsat en arbejdsgruppe. Samme arbejdsgruppe 
fortsætter. Gruppen modtager gerne input, så opfordringen er, at man går tilbage til 
sin forening og medbringer svar til næste bestyrelsesmøde. Det blev foreslået, at 
Udviklingsudvalget bør mødes inden første møde i Åbent Hus-arbejdsgruppen i 
forhold til input til det nye Åbent Hus-arrangement. Forslaget blev vedtaget sammen 
med beslutning om at gennemføre Åbent Hus d. 14. maj 2020. 

 
Pkt. 7 Økonomi, vedligeholdelse og nyinvesteringer 
 Daglig leder gennemgik 3. kvartals økonomi samt udkast til budget 2020. 
 Driftsøkonomiudvalget har mulighed for at justere enkelte poster, hvis det skønnes 

nødvendigt. Ellers blev budget-udkastet besluttet. 
 
Pkt. 8 Til orientering  

Formanden: 
Lis Olsen er fungerende formand for Krepo frem til foreningens generalforsamling.  
Flemming Elnegård er udpeget som Krepo-suppleant i seniorhusets bestyrelse. 
Allan Hansen er fungerende formand for Faglige Seniorer frem til foreningens 
generalforsamling. Bent Glintborg er udpeget som Faglige Seniorer-suppleant i 
seniorhusets bestyrelse. Velkommen til de nye suppleanter.  
 
Brugerrådet har afholdt Årsmøde og pga. manglende interesse vedtaget 
nedlæggelse af Brugerrådet. Seniorhusets bestyrelse skal på næste 
bestyrelsesmøde konfirmerer nedlæggelsen, hvilket Forretningsudvalget anbefaler. 
Brugerrådet vil herefter blive skrevet ud af seniorhusets vedtægter. 
 



Af det seneste ÆHF-udvalgsmøde er det fra embedsværket foreslået, at 
udmøntningen af de såkaldte Værdighedsmilliarder skal blive en del af ”Sundhed og 
forebyggelse”. Det vil sige, at aktiviteten Motion og Fitness under seniorhuset samt 
Seniorhus Odense 2 forventes at fortsætte i 2020.  
 
Husk at informere om, at der er P-vagter i området af seniorhuset. 

 
Medlemmer af bestyrelsen: 
Hjerteforeningen afholder 11/12 cafemøde med Grøn Puls over emnet ”Fællesskab 
i naturen”. Det er gratis, men der skal via hjemmeside tilmeldes. 
 

Sekretariatet:  

Inden for kort tid skal seniorhuset for alvor til at affaldssorte. Det betyder, at der 

opstilles nye affaldsbøtter i cafeen, så brugerne efter endt måltid kan sortere 

korrekt. Det samme gælder, når man afholder møder og tager sin forplejning med i 

lokalet. Hertil er der også indkøbt mindre affaldsbøtter.  

 

Transportguide-ordningen bliver pga. manglende aktivitet nedlagt pr. 31/12-2019. 
 

Udvalgene: 
Receptionen opfordrer til, at foreningerne her op til jul husker at af booke - også i 
foreningslokaler, så man i receptionen er opdateret over mulige aktiviteter. Hjælp 
kan altid gives i receptionen. 

 
Pkt. 9  Eventuelt 

Hjerteforeningen modtog fra Polioforeningen og ulykkespatientforeningen 

ros for de afviklede hjertestarter-kurser. Kurset gentages i øvrigt til foråret. 
 

Og ros til Flittige Hænder for afhentning og opsætning af årets juletræ.  
 

Mødestedet viderebragte ønske om opsætning af luftpumpestation omkring 
cykelskuret. Eftersom kommunen ikke er imødekommende, så skal der ses på 
alternativer.  

 
 Trappeliften i Slyngelstuen kan efter flere driftsstop nu benyttes igen.   
 

Næste bestyrelsesmøde er 18. december kl. 13.00 i Mødelokale 1. Der vil blive 
serveret et let måltid. 

 

 
 


