
        
 

 
 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense 
onsdag d. 15. december 2021 

 

Afbud:  Carsten Myhr, Mødestedet 

  Kirsten Lindstrøm, Dansk Folkehjælp 

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

Godkendt. 
  
 Pkt. 3 Godkendelse af referat fra seneste møde 
  Referatet blev godkendt efter en forklaring på, hvad det betyder, at  
                      Seniorinformationsmøderne vil blive afviklet i et ny koncept. 

   
Pkt. 4 Budget 2022 
 Det tilrettede forslag blev gennemgået.  

Derefter blev budgettet blev enstemmigt vedtaget. 
 
Pkt. 5 Valg af medlemmer til udvalget vedr. Husmøder 
 Udvalget til Husmøder i 2022 skal bestå af fe m bestyrelsesmedlemmer. 
 Følgende meldte sig: Elise, Marianne, Doris og Kirstine.  

Myhr, som ikke var til stede, blev forslået af Mødestedet og valgt.  
Hvis en af fornævnte melder forfald, træder Susse til. 

  
Pkt. 6 Forslag vedr. ny udvalgsstruktur. 
 Daglig leder og formanden havde fået til opgave at lave et udkast til en ny 

udvalgsstruktur. Målet med at se på udvalgene er at få bestyrelsen til at være en 
arbejdende bestyrelse som tager medansvar.  
Overordnet gælder, at udvalgsmedlemmerne sidder for et år et ad gangen (dog  
 ikke medlemmerne af Forretningsudvalget, som sidder for en periode på 2 år valgt 
på generalforsamlingen.) Når et udvalgsmedlem fra bestyrelsen stopper, skal 
bestyrelsen udpege et nyt medlem.  
Et bestyrelsesmedlem er efter tur ansvarlig for mødeindkaldelse og referat. 

Forslag vedr. sammenlægning af Forretningsudvalget og Driftsøkonomiudvalget 
blev vedtaget. Forslaget til sammenlægning skal endelig vedtages på 
førstkommende generalforsamling. 

Forslag til ændring af revideret Forretningsorden blev vedtaget.   

Forslagene til udvalg for cafe, værkstederne, motion og fitness blev gennemgået 
 og godkendt. Der var enighed om, at receptions- og kommunikationsudvalget ikke 
kan slås sammen. Med baggrund i tilbagemeldingerne fra gruppedrøftelserne skal 
der udarbejdes et nyt forslag til bestyrelsesmødet d. 26. januar. 

Pkt. 7 Til orientering 
 Formanden: 

Driftsoverenskomsten er godkendt og klar til at blive underskrevet. 
 
Møder med Team Frivillighed vil i 2022 blive afholdt efter behov. 



 
Trappeliften fra Slyngelstuen til IT-lokalerne kan indtil videre kun benyttes som 
trappe og ikke som lift. Der har været en uheldig situation, hvor en kursist måtte 
vente i mere end to timer for at komme ned. (Efterfølgende er liften nu repareret). 
 
Retningslinjerne for Syng Sammen blev gennemgået. Marianne renskriver dem. 
 
Vedtægternes § 5 stk. 2 blev læst op. Af det fremgår, at hvis et medlem har været 
fraværende ud over 3 måneder, skal den respektive forening udpege et nyt 
medlem. Der er et medlem, som har haft mere fravær, og foreningen må derfor 
finde et nyt medlem.  
 
Medlemmer af bestyrelsen: 
Intet. 

 
 Sekretariatet: 
 Seneste nyt i forhold til arven efter Alice Øxenberg er, at Skattestyrelsen har givet 

meddelelse om, at seniorhuset er fritaget for boafgift.  
 
 Seniorhuset har lavet en aftale med Veluxfonden, som kommer forbi seniorhuset d. 

24. februar kl. 16.00-18.30. Her vil de fortælle om de støttemuligheder ikke kun på 
ældreområdet, men generelt. Der vil være krav om tilmelding. 

 
 Seniorhuset har modtaget invitation til Teams-møde d. 4. januar, hvor kommunen 

vil fortælle mere om de ideer og tanker, der ligger bag i forhold til Velfærdens 
Fundament. Men også at vi kan få sat væres aftryk herunder få lavet aftaler. 

 
 Odense Kommune vil i 2022 fortsat være fokus på vedligehold af seniorhuset, men 

i begrænset omfang i forhold til planlagte forhold. Nødvendigt vedligehold vil fortsat 
se hurtigst muligt. 

 
 Udvalgene: 
 Intet. 

  
Pkt. 8 Eventuelt 

Dagmar oplyste, at Ældrerådet har konstitueret sig. Ny formand er Torben 
Bundgaard, næstformand Lisbeth Lykkegaard. 

 Dagmar og Lise fortsætter i seniorhusets bestyrelse. 
     

Formanden har fået en henvendelse fra Helge Rasmussen, som har været med i 
 seniorhusets opstart, pensionist og tidligere frivillig i Huset. Han vil meget gerne  
 høre, om bestyrelsen eller en forening kunne være interesseret i møde, hvor han 
kan redegøre for muligheder for, at seniorhuset i, "at bistå udslusede 
 patienter på OUH (indlagt på afd. P) med at komme i gang igen”. Han kender 
forholdene, både som frivillig i seniorhuset og på afdeling P. Han vil gerne være 
igangsætter af et sådant projekt. Interesserede kan herefter henvende sig i 
sekretariatet.  
 
 

 
  
  
  
   


