
         
Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense 

onsdag d. 26. februar 2020 
 
  

Afbud: 
Arne Hansen 

Ian Schmidt 

   

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

Pkt. 3 Godkendelse af referat fra seneste møde 
 Der er fejl i dato. Referatet var fra d. 29. januar. Ellers godkendt. 

 
Pkt. 4 Ændring/tilføjelse af forretningsorden til bestyrelsesmøder 
 Det fremsendte bilag med tilføjelse blev gennemgået. Forslaget blev vedtaget. 
  
Pkt. 5 Behandling af ansøgning om optagelse af forening i seniorhuset 
 Den fremsendte ansøgning blev behandlet. Endelig beslutning træffes på 

generalforsamlingen.  
 
Pkt. 6 Vedtægtsændringer 
 Ændringerne blev gennemgået og indstilles til vedtagelse på generalforsamlingen. 
 
Pkt. 7 Udviklingsarbejdet 
 På baggrund af afholdt møde i Udviklingsudvalget fik bestyrelsen en opdatering på, 

hvor langt man er kommet i arbejdet.  
   

Det er bl.a. vigtigt, at bestyrelsen holdes fast på fortsat dialog om de udfordringer, 
medlemsforeningerne og dermed seniorhuset har i forhold til fremtidens rekruttering 
af nye frivillige og brugere herunder fornyelse og ideudvikling af aktiviteter m.m. 

  
 Det blev bl.a. foreslået at inddrage nuværende 50-årige i en spørgeundersøgelse af 

denne gruppes forventninger til fremtidens seniorhus samt oprettelse af en idebank. 
 
 Bestyrelsen må i øvrigt fortsat gerne gøre sig videre tanker i forhold til næste 

bestyrelsesmøde om alderssammensætning i sit baglands bestyrelse, forhold vedr. 
brug af lokaler, transportforhold og andre relevante emner.  

 
 Det blev afsluttende besluttet, at forudsætningen for udviklingsudvalgets arbejde 

fortsat (primært) dækker tidsperspektivet frem til og med 2024.  
 
Pkt. 8 Til orientering 
 Formanden: 
 Åbent Hus-udvalget indkaldelse hurtigst muligt til snak om indhold til det kommende 

arrangement d. 14. maj. 
 
 Seniorhuset har fået invitation til konference om afslutningen på Sitless-projektet. 
 
 Formanden og daglig leder har deltaget i frivillighusmøde, hvor seniorhuset havde 

taletid i forhold til at beskrive, hvordan seniorhuset arbejder med udfordringer 
omkring fremtiden for Seniorhus Odense. 

 
 Medlemmer af bestyrelsen: 
 Gigtforeningen afholder d. 27. februar generalforsamling - kun for medlemmer. 
 



 Støtteforeningen for Lungeforeningen Nordfyns afd. afholder d. 12. marts sin 
generalforsamling - kun for medlemmer. 

 
 Røde Kors har afholdt generalforsamling.  

Røde Kors’ primære aktivitet i seniorhuset, Nørklerne, vil fremover modtage bedre 
information om seniorhuset og arbejdet i seniorhusets bestyrelse. 
Røde kors deltager i workshoppen ”Hvordan favner du livet” d. 4. marts.  

 
 Osteoporoseforeningen afholder generalforsamling d. 31. marts. 
 
 Alzheimerforeningen afholder 18. marts generalforsamling. Foreningen står overfor 

at skulle udskifte en stor del af den nuværende bestyrelse. 
 
 Krepo afholder d. 16. marts generalforsamling. Foreningen er klar med en ny 

bestyrelse. 
 
 Faglige Seniorer afholder 26. marts generalforsamling. Her skal man bl.a. have 

valgt ny formand. 
 
 Sekretariatet:      
 Indkaldelse til generalforsamling i seniorhuset er udsendt. I den fremgår det, at GF 

d. 18. marts starter kl. 16.00. Generalforsamlingen fremrykkes med start kl. 15.00. 
Bestyrelsesmødet samme dag starter som altid kl. 13.00, men afsluttes kl. 14.30 
med efterfølgende kaffepause. 

 
 Anne Grete Pilgaard har haft en kort indledende snak med By- og Kultur-

forvaltningen om udflytning af dagplejernes lokale (bygning 5E). Umiddelbart er 
man ikke afvisende, men flere forhold skal først undersøges herunder lokalets 
egnethed og eventuelle udgifter til at gøre det egnet til musik og sang. Siden følger 
snak om økonomi; husleje og forbrug. 

 

Daglig leder har haft besøg af Poul-Ivan Ikkala (funktionsleder i Anlæg & Fornyelse) 

i forhold til seniorhusets mulighed for at koble sig på anlægget af Langesøstiens 

forlængelse. Der er ikke økonomisk støtte at hente i det nuværende projekt, men 

kommunen vil meget gerne være behjælpelig med kontakt til entreprenør, som 

udfører anlægsarbejdet i forhold til jordbundsprøver, tilbud på anlæg af 

cykelparkering og gangsti fra cykelsti til p-plads.  

 

I uge 11 påbegynder AV Center Odense opsætning af det nye AV-udstyr i Salen, 

Kunstværkstedet og Mødelokale 1. I samme uge starter opsætning af solafskærm-

ning rundt i huset. 

 

Seniorhuset afvikler 18. marts i samarbejde med Hjerteforeningen endnu to kurser i 

hjertestarter. Begge kurser er fuldtegnede. Nyt afvikles for alle interesserede til maj.  
 
 Tak til Flittige Hænder for det store arbejde med at male den lange gang ned med 

Salen og arbejdet med at forbedre lydforholdene i Hal 2. Næste skridt bliver maling 
af Kunstværkstedet.  

  
Udvalgene: 
Ikke noget. 

 
Pkt. 9  Eventuelt 

Næste bestyrelsesmøde er 18. marts kl. 13.00 i Salen.  


