
         
Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense 

onsdag d. 30. september 2020 
 
  

Afbud: 

Birthe Bjerre, Polioforeningen og Ulykkespatientforeningen 

Elsebeth Byrge, Osteoporoseforeningen 

Carsten Myhr, Mødestedet 

   

  
Pkt. 1 Valg af ordstyrer 
 Lizzie Roll blev valgt. 
 
Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt. 
 

Pkt. 3 Godkendelse af referat fra seneste møde 
 Godkendt.  

 
Pkt. 4 Udvalgsarbejde vedr. fordelingsnøgle og booking af lokaler m.m. 
 Formanden redegjorde kort for den historiske håndtering af seniorhusets mange 

lokaler herunder udregningsformler m.m. De oprindelige aftaler har ikke været 
justeret siden 2011 herunder udarbejdelse af retningslinjer for medlemmernes brug 
af lokaler. På den baggrund blev det besluttet at nedsætte et særligt udvalg. 
Formålet med udvalget er at få udarbejdet skriftlige regler og retningslinjer vedr.: 

• den nuværende økonomisk fordelingsnøgle for medlemskredsen  

• regler for fremtidig booking 

• betaling for grundbeløb for at blive medlem. 
 Udvalget består af Kirstine Vad, Elise Pedersen, Lis Olsen, Dagmar Andersen og 

Carsten Myhr (suppleret med daglig leder). 
 Udvalget vil blive indkaldt hurtigst muligt.  

Bestyrelsen gav desuden forhåndstilsagn om at anvende midler til juridisk bistand i 
forbindelse med udvalgets endelige forslag. 

 
Pkt. 5 Sammensætning af Jubilæumsudvalg 

Daglig leder redegjorde kort for baggrunden for oprettelsen af ad hoc-udvalget.  

 

Udvalget består af: Kirsten Nielsen (Mødestedet), Marianne Larsen (Røde Kors), 

Elsebeth Byrge (Osteoporoseforeningen), Lis Hornemann (frivillig i Receptionen), 

Erik Broby (frivillig og medlem af Fondsudvalget), Erik Grønlund (frivillig i Ældre 

hjælper Ældre og husets webmaster) og Teit Rasmussen (daglig leder). 

 

Opgaven består i at finde ud af: 

• Hvem afholdes jubilæumsfestlighederne for? 

• Varigheden af jubilæumsfestlighederne? 

• Udarbejde en Plan A og B (i forhold til COVID-19)? 

• Hvor stor budgetrammen er (godkendes af bestyrelsen)? 

 

Ovenstående svar skal være klar senest 1. december (af hensyn til budget 2021). 

Herefter skal udvalget hurtigt i arbejdstøjet i forhold til det indholdsmæssige og 

løsning af praktiske opgaver. 
 

Pkt. 6 Aktuelt vedr. COVID-19 
 De enkelte foreninger gennemgik kort den aktuelle situation i forhold til 

afviklede/aflyste arrangementer i relation til COVID-19. Alle foreninger er   
så småt kommet i gang med afholdelse af bestyrelsesmøder, mindre og faste 
arrangementer/aktiviteter. Flere foreninger oplever ikke overraskende fald i antal 
deltagere. 
 



 
 
    
 

 
Pkt. 7 Driften af værkstederne 
 Seniorhusets Værkstedsudvalg har nu afholdt to møder, hvor udvalget har brugt tid 

på at brainstorme på ideer til, hvordan man tiltrækker flere brugere og frivillige. Alle 
frivillige i værkstederne vil på et møde i oktober blive præsenteret for rækken af 
tiltag og samtidig få mulighed for at give sin mening til kende. Et væsentligt punkt 
bliver et forsøg - formentlig resten af året - hvor aldersgrænsen sænkes til 50 år. 
Generelt har der været en positiv stemning blandt medlemmer af 
værkstedsudvalget, men mest bekymring i forhold til at sænke alderskravet. 
Bestyrelsen skal endeligt godkende de nye initiativer.  

 
Pkt. 8 Udlevering af div. bilag til bestyrelsesmappen 

En række nye bilag til mappen blev delt rundt. De foreninger, som ikke var til stede, 
vil kunne få bilagene udleveret i sekretariatet. 

 
Pkt. 9 Til orientering 
 Formanden: 
 Forretningsudvalget har drøftet muligheden for, at alle medlemsforeninger bør have 

en ugentlig kontortid. Mange spørgsmål lander dagligt enten i receptionen eller i 
sekretariatet. 

 
 Gør gerne jeres brugere opmærksom på, hvordan man benytter p-pladsen (altså at 

man ikke parkere uden for de afmærkede båse).  
  

 Husk at nye aktiviteter altid skal igennem og godkendes af Aktivitetsudvalget. Med 
tilbagevirkende kraft er 2 x aktiviteter under Mødestedet således nu godkendt.  

 

 Udvalgene: 
Kunstudvalgets fremtid skal tages op til revision. Den nuværende tovholder Erik 
Fangel ønsker at stoppe. Hvis man har en ide til en person, som har lyst og energi 
til at være med, så må man gerne sige til. 
 

 Medlemmer af bestyrelsen: 
OK-klubberne: Kirsten Runge kunne meddele, at hun stopper som formand for OK-
klubberne, men sidder frem til næste repræsentantskabsmøde. 

 
Faglige Seniorer: Allan Hansen kunne meddele, at Faglige Seniorer har afholdt 
generalforsamling, men ingen formandskandidat meldte sig på banen. Allan er 
derfor stadig konstitueret formand, men kun frem til marts 2021. 

 
 Sekretariatet: 
 Man skal være opmærksom på, at paletten.dk nu er lukket. Hvis man som forening 

havde aktiviteter stående, så er de nu flyttet over i boblberg.dk Husk at boblberg.dk 
er et godt værktøj til at gøre reklamer for de fællesskaber, som jeres aktiviteter 
udgør. 

 
Seniorinformationsmødet d. 7. oktober er af hensyn til COVID-19 aflyst. Næste 
forsøg bliver gjort d. 18. november. Her er det usikkert, om vi håber hele huset, eller 
begrænser os til oplæg. 
 
Supercykelstien bliver med stor sandsynlighed færdig om 4-6 uger. I den 
forbindelse har Driftsøkonomiudvalget besluttet at selvfinansiere etablering af 
cykelparkingen. Arbejdet kan forhåbentligvis indledes og afsluttes i efterårsferien. 

 
Pkt. 9  Eventuelt 

Næste bestyrelsesmøde er 28. oktober kl. 13.00 i Salen.  
 
 


