
         
Referat af virtuelt-afviklet bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense 

onsdag d. 24. februar 2021 
 
  

Lis Olsen (Krepo) og Marianne Larsen (Røde Kors) var desværre på grund af misforståelser 

forhindret i at deltage. 

   

      
Pkt. 1 Velkomst v/Kirstine 

Formanden indledte med en kort velkomst og en forklaring på omstændighederne 
for mødets afvikling. 

 
Pkt. 2 Tjek af lyd, billede og brug af ”hånden” v/Teit 

Flere mødedeltagere var fra start fortrolig med Teams og havde ikke problemer 
med lyd og billede. Andre skulle lige på dagen have opstartshjælp, mens andre på 
forhånd havde modtaget support fra webmaster Erik Grønlund. I øvrigt tak til ham 
for support. Har man efterfølgende stadig behov for hjælp, kan man kontakte Erik 
Grønlund for nærmere aftale. 
 
Da ingen pt. kender omfanget af seniorhusets nedlukning, var dagens møde i første 
omgang tænk som en test med henblik på virtuel afvikling af kommende 
bestyrelsesmøder herunder generalforsamling d. 24. marts. Dagens test kan 
konkluderes som godkendt, men med mulighed for forbedringer. Alle gav i øvrigt 
tilsagn om, at kommende møder af hensyn til referat gene må optages. Optagelser 
vil straks efter endt anvendelse blive slettet.  
 
Til kommende bestyrelsesmøder og generalforsamlingen vil suppleanter også 
modtage invitation til Teams-møde. Suppleanter kan ved direkte henvendelse til 
Erik Grønlund få teknisk support. 

 
Pkt. 3 Info fra formanden v/Kirstine 

Det er ingen hemmelighed, at en fortsat lukning gør ondt både på Seniorhus 

Odense, men også ude i medlemsforeningerne. De sociale relationer, der binder 

folk sammen, lider voldsomt under lukningen. Det samme gør økonomien. 

Beregninger viser, at seniorhuset kan få behov for et årligt dækningsbidrag i 

størrelsesordenen 178.000 kr. Hvem skal dække det? I første omgang 

medlemsforeningerne. Derfor vil såvel ”Driftsøkonomiudvalget” som ”Udvalget vedr. 

fordelingsnøgle og booking af lokaler m.m.” snarest blive indkaldt for dels at blive 

informeret, men også for at genoptage udvalgsarbejdet i forhold til revision af den 

nuværende fordelingsnøgle samt løsningsforslag, der bl.a. omfatter indførelse af et 

årligt medlemsgrundbeløb for alle foreninger.  

 

Formanden meddelte, at Anne Grethe Pilgård, seniorhusets kontaktperson i Ældre- 

og Handicapforvaltningen, er stoppet og midlertidigt erstattet af Gitte Breum. Det 

bliver derfor sidstnævnte, der bliver forhandlingspartner, når seniorhusets Driftsaftale 

med Odense Kommune senere på året skal genforhandles. 

 

Formanden og daglig leder har siden sidst deltaget i forskellige online-møder i regi 

af ”Frivillighusmøder” og i gruppen ”Sammen om at bekæmpe ensomhed”. 

 

Når seniorhuset genåbner, vil cyklister kunne anvende Langsøstien som direkte 

forbindelsesvej. Låge med indbygget timerfunktion er opsat ind til den nyetablerede 

cykelparkering. Med tiden skal der arbejdes på en overdækket cykelparkering.  

 

En generel konklusion på livet i seniorhuset og i det omkringliggende samfund er, at 

meget i de kommende måneder handler om genåbning og de temaer som følger i 

kølvandet på lukningen: bekæmpelse af ensomhed, revision af forskellige aftaler og 

en så hurtig tilbagevenden til en mere normal dagligdag 
 



Pkt. 4 Info vedr. afviklingen af generalforsamlingen v/Teit  

Daglig leder gennemgik i korte træk de muligheder, som er for bl.a. at kunne 

gennemføre person-relaterede valg på generalforsamlingen. På forhånd er der bl.a. 

trukket aftale med John Christensen som dirigent og Teit som referent. Deltagerne 

fik bl.a. forevist eksempel på, hvordan et personvalg kan gennemføres online. 
 
Pkt. 5  Aktuel COVID-19-opdatering v/Teit 

Tingene udvikler sig næsten time for time, men ugen vil måske bringe afklaring af, 
hvornår seniorhuset kan genåbne. Pilen peger i retning af straks efter Påske. Indtil 
da er seniorhuset og dets medlemsforeninger nødsaget til at afvente, hvilke 
restriktioner, der til den tid vil være gældende. Det understreges, at det ved 
genåbningen er medlemsforeningernes ansvar at afvikle aktiviteter jf. gældende 
restriktioner.  
 
Det positive i den aktuelle situation er, at flere frivillige med tilknytning til 
seniorhuset er kommet i gang med vaccinationerne.  
 
Mødestedet (Myhr) forventer ikke nogen normalisering før efter sommerferien. Som 
privatperson tilbød Myhr i øvrigt ”rundvisning” i den nærliggende Åløkkeskoven for 
interesserede. Et godt alternativ til nuværende lukkede indendørs-aktiviteter. 
 
DH-Odense (Birthe Bjerre) udtrykte bekymring for de handicappedes vel og vel i 
denne tid og takkede i øvrigt for Myhrs tilbud om guidede skovture. 
 
OK-klubberne (Kirsten Runge) afventer som flere andre foreninger bedre tider til 
bl.a. afvikling af repræsentantskabsmøde. Forventningen er dog, at der kommer til 
at gå en rum tid, inden møder og øvrige aktiviteter kan genoptages.  
 
Ældre hjælper Ældre (Kirstine Vad) arbejder i kulissen med teknisk løsning i forhold 
til online-undervisning, hvis de nuværende restriktioner fortsætter. 

 
Pkt. 6 Eventuelt 
 Formanden takkede for deltagelsen i historiens første Teams-bestyrelsesmøde. 

 
Næste bestyrelsesmøde afvikles virtuelt d. 24. marts kl. 10.00-12.00. 
 
Fra kl. 13.00 d. 24. marts afvikles årets generalforsamling. 
 
 


