
        
 

 
 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense 
onsdag d. 26. januar 2022 

 

Afbud:  Dansk Folkehjælp 

 

 
Pkt. 1 Orientering fra formanden 

 Formanden indledte med en orientering om, hvordan forretningsudvalget tolker  
 §5 stk. 2 omhandlende fravær ved bestyrelsesmøder. 
 Som bestyrelsesmedlem i Seniorhus Odense handler det om:  
  - at deltage aktivt i bestyrelsens arbejde og påtage sig det ansvar,   
  der følger med  
  - hyppig deltagelse for at få indsigt og kontinuitet i bestyrelses- 
  arbejdet ikke mindst i forhold til seniorhusets udvikling, samarbejde og den   
  nødvendige videreformidling, der skal ske til egen bestyrelse og bagland.  

 
Pkt. 2 Valg af ordstyrer 
 Lise blev valgt til ordstyrer. 
 
Pkt. 3 Godkendelse af dagsorden 
 Dagsorden blev godkendt.  
 
Pkt. 4 Godkendelse af referat fra seneste møde 

Dagmar Andersen kunne i forhold til referatet præcisere, at Ældrerådet mødes  
d. 27. januar mhp. bl.a. at udpege rådets fremtidige repræsentant og suppleant i 
seniorhusets bestyrelse.   
 
Daglig leder kunne oplyse, at sekretariatet ikke har modtaget henvendelser i forhold 
til det i referatet nævnte projekt vedr. ”at bistå udslusede patienter på OUH (indlagt 
på afd. P) med at komme i gang igen”. 
 
Referat blev herefter godkendt. 

 
Pkt. 5 Ny udvalgsstruktur og valg af medlemmer 

Formanden indledte med en gennemgang af, hvor langt bestyrelsen er nået i sit 
arbejde herunder allerede vedtagne forhold. 
 
En vigtig pointe er, at det vedtagne forslag om en sammenlægning af 
Forretningsudvalget og Driftsøkonomiudvalget først kan vedtages på den 
kommende ordinære generalforsamling. Formanden kunne i øvrigt oplyse, at denne 
afholdes torsdag d. 24. marts kl. 16.00. 

 
Ordlyden af forretningsordenen og oversigten over udvalgsstrukturen vil, når det 
endeligt er godkendt af bestyrelsen, komme til at bestå af to separate bilag. 

 
Herefter kiggede bestyrelsen på de udvalg, som fra sidste bestyrelsesmøde 
manglende gennemgang. Der var samtidig enighed om en række nye tilføjelser og 
rettelser til allerede besluttede udvalg. Udvalgenes arbejdsopgaver og kompetencer 
blev herefter vedtaget. 

 
Valg af medlemmer til de forskellige udvalg blev af praktiske årsager udskudt og 
afventer således afholdelse af medlemsforeningernes interne generalforsamlinger. 
 



Når de enkelte udvalgsposter senere er blevet besat, vil daglig leder og formanden 
stå til rådighed for de enkelte udvalg i forhold til afklaring af eventuelle spørgsmål. 

 
Pkt. 6 Det fortsatte arbejde med strukturen i bestyrelsesarbejdet  

Det er hensigten, at seniorhusets vedtægter i løbet af foråret skal gennemgå en 
nærmere revision. Den opgave blev tyvstartet med et gruppearbejde og afklarende 
spørgsmål specifikt omkring den nuværende §5 stk. 2. Grupperne blev bedt om at 
besvare en række spørgsmål. 
  
Svarene på disse spørgsmål vil indgå som en væsentlig del af en reviderede 
udgave af §5 stk. 2. Forretningsudvalget udarbejder på baggrund af ovenstående 
specifikt forslag til en ny paragraf stk. 2 til næste bestyrelsesmøde. Hensigten er, at 
en revideret udgave af §5 stk. 2 kan være klar til kommende generalforsamling. 
 
Plan for det videre arbejde med en revision af øvrige paragraffer i seniorhusets 
vedtægter vil herefter blive udarbejdet. 

 
Pkt. 7 Til orientering  

Medlemmer af bestyrelsen: 
Osteoporoseforeningen mindede om en åben invitation til foredrag d. 9. marts kl. 
17.00 om ”osteoporosebehandling og kæbeproblemer”. Se opslag i nyhedsbrevet 
udsendt d. 26. januar. 
 
Fra Sekretariatet: 
Formanden og daglig leder har haft besøg af Dorthe Krammager, som er chef for 
byggeri i Odense Kommune. Hun har selv henvendt sig i forbindelse med de 
forslag, som seniorhuset tidligere har indsendt i forhold til udmøntningen af 
Velfærdens Fundament. Dorthe Krammager var ganske positivt til husets forslag, 
men kunne i øvrigt ikke love noget, da det til syvende og sidste er byrådet, der 
afgør tildeling af midler til de forskellige forslag. 
 
Corona-situationen er lidt uvis for tiden, så følg med på seniorhusets hjemmeside i 
forhold til eventuelle lempelser i kommende restriktioner m.m. 
 
Husk at der afvikles infomøde med Veluxfonden d. 24. februar kl. 16.00.  
Tilmelding er nødvendig. Se opslag i nyhedsbrevet udsendt d. 26. januar. 
 
Mødestedet spurgte til nyt vedr. lågen ud til Langsøstien. Daglig leder vil hurtigst 
muligt tage kontakt til leverandøren i forhold til mulige forbedringer (da lågen er tung 
og svær at betjene). 

 
Fra Udvalgene: 
Kunstudvalget v/Nina kunne oplyse, at der snart kommer nyt kunst på væggene i 
seniorhuset med efterfølgende fernisering d. 24. februar kl. 13.00. 
 
Jubilæumsudvalget v/daglig leder kunne oplyse, at udvalget er kommet ret langt i 
sin planlægning af jubilæumsfesten (for seniorhusets frivillige), der af praktiske 
hensyn afvikles over to dage hhv. d. 16. og 17. juni. Bestyrelsen vil senere blive 
indviet i detaljerne, der også omfatter et Åbent Hus-arrangement m.m. 

 
Pkt. 8    Eventuelt 

Formanden takkede for deltagelsen. 

 

Næste bestyrelsesmøde er d. 23. februar.  


