
         
Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense 

onsdag d. 27. oktober 2021 
 
  
 

Afbud: Carsten Myhr, Mødestedet 

 Elise Pedersen, Osteoporoseforeningen 

 Dagmar Andersen, Ældrerådet 

 Kirsten Lindstrøm, Dansk Folkehjælp 

 Doris Carlsen, Faglige Seniorer 

 Inge Frederiksen, OK-klubberne 

 

 

      
Pkt. 1 Valg af ordstyrer 

Birthe Bjerre blev valgt. 
 
Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt. 
 
Pkt. 3 Godkendelse af referat fra seneste møde 

Rettelse til pkt. 4: 4 linje: Det skal præciseres, at der er tale om Polio- og 
Ulykkespatientforeningen og ikke DH.  

 
Pkt. 4 Til orientering 
 

  Formanden: 
Fra d. 31.december 2021 udtræder Alzheimerforeningen af seniorhusets 

bestyrelse. 

 

Hvad gør du, hvis er nær kontakt til en smittet med COVID-19?  

Vejledning fra Team Frivillighed sendes ud med referat fra bestyrelsesmødet. 

 

Der har været afholdt fællesmøde for frivillighusene i Seniorhus Odense. 

Temaet var ”generationsskifte” herunder hvordan rekrutterer vi den generation 

foreningerne efterspørger. Meget inspirerende møde. 

 

Seniorhusets forskellige udvalg indkaldes snarest muligt med henblik på næste års 

budget herunder ønsker til de forskellige ressortområder. Seniorhusets 

medlemsforeninger bedes til næste bestyrelsen komme med eventuelle forslag og 

ideer til det generelle budget.  

 

Der har været udsendt referat fra udviklingsudvalgets møde d. 5. okt. (se bilag), 

hvor medlemsforeningerne skal tage stilling til års mål vedr. ”at understøtte og 

videreudviklet samarbejdet om det frivillige sociale arbejde”. Og ”at give mulighed 

for, at seniorers viden og kompetencer anvendes til gavn for seniorsne selv, men 

også til glæde for andre (jf. seniorhusets formål). Man bedes til næste 

bestyrelsesmøde overveje de enkelte punkter til videre bearbejdelse i seniorhusets 

bestyrelse.  

 

Seniorhus Odense har haft besøg af Fødevarestyrelsen. Vi fik lov til at beholde 

vores ”Elite Smiley” - dog skal der opdateres på en række beskrivelser og indføres 

nye tiltag for at leve op til gældende regler. 

 

 

 

 

 

 



Medlemmer af bestyrelsen: 
Intet. 

 
Udvalgene: 
Kunstudvalget: Seniorhuset har fået udlånt billeder fra Galleri Rasmus til 
ophængning forskellige steder i huset.  

 
Pkt. 5 Eventuelt 

Bestyrelsens mødekalender for 2022 (inkl. diverse lukkedage m.m.) vil blive 
udsendt sammen med referatet.  

 
 
 


