
         
Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense 

onsdag d. 26. august 2020 
 
  

Afbud: 

Ian Schmidt, Hjerteforeningen 

Dagmar Andersen, Ældrerådet 

   

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

Pkt. 3 Godkendelse af referat fra seneste møde 
 Godkendt. Referater fra hhv. d. 17/6 og 5/8 blev også godkendt. 

 
Pkt. 4 Nedlæggelse af festudvalget/oprettelse af jubilæumsudvalg 

Efter baggrundsorientering af daglig leder blev det besluttet at nedlægge 
festudvalget. Bestyrelsen besluttede samtidigt at oprette et ad hoc-
jubilæumsudvalg. Forslag til medlemmer af jubilæumsudvalget:  
Kirsten Nielsen (Mødestedet) blev foreslået af Mødestedet (Mogens følger op). 
Elsebeth Byrge (Osteoporoseforeningen) blev anbefalet af Osteoporoseforeningen. 
Røde Kors vil stille med en repræsentant (Marianne følger op). Det samme vil 
Receptionen (Lizzie følger op). Orientering hurtigst muligt til daglig leder, så 
udvalget kan blive indkaldt til første møde. 

 
Pkt. 5 Hjemmeside og den nye aktivitetskalender 
 Daglig leder gennemgik kort relanceringen af hjemmesiden. Herefter blev den 

kommende aktivitetskalender præsenteret. Den mangler stadig at blive finpudset.  
 

Pkt. 6 Booking af lokaler i seniorhuset, før - nu og i fremtiden 
 Daglig leder gennemgik i hovedtræk udviklingen omkring brug af seniorhusets 

lokaler (primært fælles) og de problematikker, som den generelle forøgede aktivitet 
har medført (herunder senest pga. COVID-19). Væsentlige problematikker er, at 
seniorhuset i dag har ikke nogen retningslinjer, der tager højde for, regulerer eller 
begrænser, hvor mange mødelokaler en enkelt klub eller (medlems)forening kan og 
må booke. Seniorhuset har heller ikke regler i forhold til, hvor lang tid ud i fremtiden 
et lokale kan bookes f.eks. til faste aktiviteter. Udfordringen er at finde fælles 
fodslag i forhold til, hvilke regler, vi skal administrere seniorhusets mange lokaler 
efter. Det er ikke kun de 15 medlemsforeninger, som skal tilgodese, men en lang 
række samarbejdspartnere, som bl.a. er med til at give liv og indkomst til gavn for 
huset. Huset bør hurtigst muligt nedsætte et 5-mandsudvalg, som skal komme med 
løsningsforslag. Udvalgets sammensætning vedtaget på næste bestyrelsesmøde. 
FU skal inden næste bestyrelsesmøde lave udkast til indhold. 

 
Pkt. 7 Ansøgning om nye aktiviteter 
 I forlængelse af forrige punkt mindede formanden om, at seniorhuset har et 

Aktivitetsudvalg (under Forretningsudvalget), og at nye aktiviteter altid skal 
godkendes jf. gældende procedure i forhold til at belyse, hvad øget aktivitet betyder 
for cafeen, receptionen, rengøring, økonomi osv.  

 
Pkt. 8 Situationen i værkstederne 

Formanden mindede om sin årsberetning for 2019, hvor hun berørte situationen i 
seniorhusets værksteder. Huset råder over meget og kostbart udstyr, så noget må 
ske i forhold til at udbrede kendskabet til og brugen af værkstederne. Der er ikke 
udelukkende tale om et værksted for frivillige, men for frivillige og brugere.  
Bestyrelsen vedtog, at værkstederne i en prøveperiode har grønt lys til at ændre på 



alderssammensætningen for brugerne af værkstederne som en af flere måder at få 
tilgang på. Dette skal naturligvis ske i dialog med værkstedernes frivillige. 

 
Pkt. 9 Til orientering 
 Formanden: 
 Et relevant spørgsmål forhold til COVID-19 er, hvad proceduren er, hvis nogen med 

tilknytning til seniorhuset bliver smittet? Her er kommandovejen klar: huset skal 
henvende sig til leder af frivillighedsområdet Anne Grete Pilgaard, som retter videre 
henvendelse til kommunens kriseberedskab.  

 
 Mange er tilbage i fitness-lokalet, men mange bliver også væk og melder ikke fra.   
  
 Gennem samarbejdet ”Sammen om at bekæmpe ensomhed” er Seniorhus Odense 

deltager i ”Fællesskabsstafetten”. I den anledning bliver seniorhuset sidst stop i 
stafettens vej rundt i Odense med finalearrangement d. 8. oktober med deltagelse 
af bl.a. rådmanden for ÆHF. 

 

 Udvalgene: 

Kunstudvalget: Der mangler kunst i Mødelokale 1. Planen er at indkøbte kunst for 

et beløb svarende til 4.000 kr.  
 

 Receptionistudvalget: pga. COVID-19 opbevarer receptionen pt. ikke foldere og 
andet materiale. Husk at man stadig skal bede om at få post udleveret. 

 
 Medlemmer af bestyrelsen: 

 OK-klubberne (Landsorganisationen) har fået tildelt midler, der bl.a. kommer 
Odense-afdelingen til gode i form af støtte til foredrag og andre aktiviteter. 
OK-klubberne har fået ny næstformand; Inge Frederiksen, som samtidig overtager 
suppleantrollen i seniorhusets bestyrelse fra Ellen Kjær, som stopper som 
suppleant. OK-klubbens formand takkede for Ellens store arbejder gennem årene. 
OK-klubberne har fået tildelt midler til indkøb af en kortblandemaskine. 
 
Mødestedets julekoncert er afvikles i stedet som en forårskoncert. Planlagte 
foredrag er udsat til foråret 2021. Revyen planlægger at spille til marts 2021. 26/10 
er der planlagt efterårskoncert sammen med Rydså-koret. 
Mødestedet oplever pga. COVID-19-indskrænkning lange ventelister til Qi Gong. 
Kun plads til max. 50 personer pr. hold. Måske splittes holdene yderligere op, så 
der kan skabes plads til alle. 

 
Faglige Seniorer afholder d. 10/9 repræsentantskabsmøde. Her skal der vælges ny 
formand. 
 
Søndagscafeen (i regi af Dansk Folkehjælp, OK-klubberne og Støtteforeningen til 
Lungeforeningen) er aflyst resten af 2020. 
 
Røde Kors har åbnet ny butik åbnet i byen. Og en følger inden længe i Bellinge. 
 
DH har afholdt årsmøde. 

 
 Sekretariatet: 
 Odense Kommune har valgt at fremskynde vedligeholdelse af dele er seniorhuset. 

Det betyder, at man i sensommeren/efteråret påbegynder maling/vedligeholdelse af 
vinduer og døre. Økonomisk rækker 150.000 kr. nok ikke hele vejen rundt. 

      
 Seniorinformationsmødet d. 9. september er flyttet til d. 7. oktober. Pga. COVID-19 

er der tilmelding og maximalt 50 pladser til rådighed til første del af mødet (Salen). 
 
Pkt. 9  Eventuelt 

Næste bestyrelsesmøde er 30. september kl. 13.00 i Salen.  
 
Formanden takkede Ellen Kjær for sit store arbejde og engagement i seniorhuset.  


