
         
Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense 

onsdag d. 25. november 2020 
 
  

Afbud:  

Dagmar Andersen, Ældrerådet  

Carsten Myhr, Mødestedet 

   

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

 
Pkt. 3 Godkendelse af referat fra seneste møde 
 Godkendt.  

 
Pkt. 4 ”De 17 verdensmål”  

Formanden indledte punktet med en kort præsentation af oplægsholderne Jens 

Chr. Agger og Hans Jørgen Knudsen.  
Konklusion på gennemgangen er, at oplægsholderne gerne vil tilbyde deres hjælp i 

forhold til at inspirere til det videre arbejde med henblik på at konkretisere indsats 

og mål både for seniorhuset, men også i de enkelte medlemsforeninger. 

Slides fra oplægget medsendes referatet. 
 
Pkt. 5 Forslag til budget 2021 

Daglig leder fremlagde Driftsøkonomiudvalgets forslag til Seniorhus Odenses 
budget for 2021. Der er tale om et meget forsigtigt udarbejdet budget primært pga. 
usikkerheden omkring COVID-19, og de følger den måtte have ind i 2021. 
Budgetforslaget blev godkendt. 

 
Pkt. 6 Udviklingsarbejdet (opfølgning) 
 Formanden oplyste, at der hidtil har været afholdt to møder i udvalget. Den 

oprindelige fordelingsnøgle skal vendes på hovedet og gentænkes. Enkelte dele 
kan måske genbruges og videreudvikles. Foreningernes økonomiske bidrag 
(”Foreningernes fællesudgifter”) skal i højere grad være med til at sikre fremtidens 
dækningsbidrag selv i økonomiske svære tider som den aktuelle COVID-19. Der 
arbejdets henimod en mere fair og ensartet fordelingsnøgle. I den nuværende 
bidrager Mødestedet på en anden måde end de 14 øvrige foreninger. Denne 
procedure er ikke nærmere beskrevet, men en sådan skal udarbejdes så alle 
foreninger fremadrettet bidrager ensartet og ansvarsfuldt til den fælles økonomi. 

     
Pkt. 7 Introduktion til den nye aktivitetskalender 
 Daglig leder præsenterede dele af de nye funktioner herunder en samlet kalender 

(der på måneds-, uge og dagsbasis viser samtlige aktiviteter i seniorhuset) samt 
modulet til at forespørge på ledige lokaler (kan anvendes af både seniorhusets 
medlemsforeningerne og de eksterne foreninger). 

 En væsentlig ændring, når man fremadrettet booker et mødelokale, er, at systemet 
automatisk indsætter en halv time både før og efter en given booking. Formålet er 
at give den nødvendige tid til forberedelse af lokalet (stole/bord-opsætning, tjek af 
AV-udstyr m.m.) og efter aktiviteten at give den nødvendige tid til oprydning og 
rengøring (vigtig i en COVID-19-tid). Fremadrettet slipper den ansvarlige 
mødebooker således for at indtaste tid til forberedelse og oprydning/rengøring.  
For at udnytte tiden bedst muligt henstilles der til, at enhver aktivitet eller møde 
starter på klokkeslag ”hel”. 

 De personer i medlemsforeningerne, som har ansvar for at booke lokaler, vil i uge 
50 (d. 7., 8. og 11. december) blive tilbud undervisning i de nye muligheder. 
Tilmelding sker via receptionen (se desuden bilag medsendt referatet). 



  
Pkt. 8 Til orientering 
 Formanden: 
 I forhold til debatten om seniorhusets primære målgruppe (60+-årige) og eventuelle 

forsøg med en lavere aldersgrænse, er emnet blevet vendt med Anne Grete 
Pilgaard. Udgangspunktet for målgruppen er stadig 60+-årige, men kan en yngre 
person f.eks. være med til at holde gang i en aktivitet som tovholder eller som 
bruger, så er det ok set med kommunens briller. 

 

 Udvalgene: 
Det særlige jubilæumsudvalg har haft sit første møde. Daglig leder oplyste om de 
foreløbige planer. 

 
Cafeudvalget har haft møde og bl.a. udarbejdet forslag til revision af priser for 
salgsvarer. De nuværende priser har ikke været revideret siden 1. januar 2018.  
Der har generelt været stigende udgifter til indkøb og drift herunder ekstra udgifter i 
relation til COVID-19. De reviderede priser varsles via hjemmesiden og træder i 
kraft fra 1. januar 2021.  
 

 Medlemmer af bestyrelsen: 
Mødestedet oplyste, at Odense SeniorRevy er begyndt at øve igen og håber stadig 
at kunne gennemføre revyen til foråret. 
Mødestedet oplyste, at man igennem noget tid på sine bestyrelsesmøder har 
diskuteret de ”17 verdensmål”. 
 
OK-klubberne sagde tak til Flittige Hænder for opsætning af mørklægningsgardiner. 

 
 Sekretariatet: 
 Der er nu fundet datoer for Seniorinformationsmøderne i 2021: 
 Onsdag d. 8. september, onsdag d. 13. oktober og 10. november. 

 
Træværkstedet har været ramt af en mindre arbejdsulykke. Skaden er anmeldt 
VIRK og seniorhusets forsikringsselskab. 

 
Pkt. 9  Eventuelt 

Næste og årets sidste bestyrelsesmøde er d. 16. december kl. 13.00 i Hal 2 og 
inkluderer en let frokost. 
 
 


