
                
 

 
 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense 
onsdag d. 23. februar 2022 

   
 Afbud: Mogens Højstrup, Mødestedet 
  Nina Breilich, DH Odense 
  Birthe Bjerre, Polioforeningen- og Ulykkespatientforeningen  

 
Pkt. 1 Valg af ordstyrer 
 Lise Witved blev valgt. 
 
Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt. 
 
Pkt. 3 Godkendelse af referat fra seneste møde 
 Godkendt. 
 
Pkt. 4 Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling 

Formanden indledte med kort introduktion og gennemgang. Forretningsudvalgets 
forslag til ændring af §4: Vedtægtsændringerne blev vedtaget. Endelig vedtagelse 
sker på generalforsamlingen. 
 
Forretningsudvalgets forslag til ændring af §5 blev gennemgået og debatteret. 
Gruppearbejdets input fra seneste bestyrelsesmøde var inkluderet i forslaget. 
Bestyrelsen enes om en række tilføjelser og ændringer, hvorefter 
vedtægtsændringerne blev vedtaget. Endelig vedtagelse på generalforsamlingen. 
 
Ændringerne i §4 betyder, at der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. 
Dette sker umiddelbart i forlængelse af den ordinære generalforsamling indkaldt til 
torsdag d. 24. marts kl. 16.00. 

 
Pkt. 5 Udvalgsarbejdet 

Daglig leder gennemgik de ændringer, som i forhold til ”Forretningsorden” og 
”Udvalgene under Seniorhus Odense” blev aftalt på sidste bestyrelsesmøde. 
Bestyrelsen godkendte med enkelte justeringer de to bilag. 
  

 Pkt. 6 Jubilæet 2022 
Daglig leder orienterede om udvalgets arbejde. Desværre gjorde COVID-19 sit til, at 
seniorhusets 10-årsdag i 2020 ikke kunne fejres. Tanken bag fejringen er dels at 
gøre byen opmærksom på Seniorhus Odenses eksistens, men mest af alt at fejre 
de frivillige, som gennem årene har givet liv til huset.  
 
I uge 21 (Kr. Himmelfartsugen) vil der mandag til onsdag blive afviklet forskellige 
arrangementer, som skal sætte fokus på Seniorhus Odense. Mandagen bliver 
udelukkende som Åbent Hus-arrangement fra kl. 09.00-18.00. Tidspunktet giver 
mulighed for at arbejdsramte også kan kigge forbi. Medlemsforeningerne vil blive 
bedt om at bidrage primært med åbne døre til ”faste aktiviteter”, men ideer og 
forslag til andet modtager udvalget naturligvis. Der vil blive annonceret i byens 
aviser. 
 
16. og 17. juni (uge 25) afholdes fest for i alt 300 frivillige. Festen er for både de 
frivillige under Seniorhus Odense (receptionen, cafeen, værkstederne, motion & 
fitness, Flittige Hænder, sekretariatet, sommerhøjskoleudvalget og kunstudvalget) 



og de frivillige i medlemsforeningerne. Der bliver tale om moderat deltagerbetaling, 
som dækker forplejning og drikkevarer samt diverse underholdning og musik. 

 
Udvalget, som arbejder med jubilæet, mødes igen 10. marts.  
Ideer og forslag til aktiviteter modtages gerne via daglig leder.  
 
Det fremlagte blev godkendt. 

 
 Pkt. 7 Det forsatte arbejde med strukturen i bestyrelsesarbejdet og vedtægter 
  Formanden gav en status på arbejdet med strukturen for Seniorhus Odense. 

Bestyrelsen har bl.a. besluttet indførelse af husmøder og færre udvalg herunder 
ændring i sammensætning af disse. Fordele og ulemper ved den nuværende 
struktur og bestyrelsens størrelse og sammensætning vil være et tema for sidste 
del af bestyrelseskurset i samarbejde med Ingerfair.  

 
Pkt. 8 Til orientering  

Formanden:  
Den endelige arv efter Alice Oxenberg er kommet et skridt videre, men Skifterettens 
endelige behandling afventer dog stadig. 
 
Medlemmer af bestyrelsen:  
Mødestedets bestyrelse ønsker mulighederne i forhold til ”barnevognslageret” 
genovervejet på et kommende bestyrelsesmøde.  

 
Sekretariatet: 
Daglig leder har sammen med en kompetent frivillig undersøgt muligheder vedr. 
indførelse af Dankort som betaling i cafeen/værkstederne. Der kan opnås mindre 
besparelse, men tanken er primært at være på forkant i forhold til en kontantfri 
fremtid. En løsning bør være på plads om et par måneder. 

 
Daglig leder modtager fra tid til anden henvendelser fra offentlige myndigheder, 
private virksomheder og foreninger, som er på jagt efter samarbejdspartnere - 
senest ”Talentspejderne”. Daglig leder har opfordret Talentspejderne til at kontakte 
medlemsforeningerne direkte i forhold til et eventuelt samarbejde.      
 
Udvalgene: 
På vegne af ”Husmøde-udvalget” kunne formanden orientere om, at det første 
Husmøde afvikles d. 5. april kl. 16.00-17.30 i Hal 2. Nærmere info følger. 

 
Pkt. 9    Eventuelt 

På baggrund af de seneste aflysninger spurgte OK-klubberne til ”Syng Sammen”. 
Som følge af COVID-19 har de seneste planlagte arrangementer været aflyst, men 
genoptages jf. planen fra d. 21. marts kl. 14.00-15.30 i Salen. Her er Ældrerådet 
praktisk hjælp.  

  
 Næste bestyrelsesmøde er d. 30. marts. 

    
 
 
 


