
                
 
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense 
onsdag d. 27. april 2022 

   
   

 
Pkt. 1 Valg af ordstyrer 
 Birthe Bjerre blev valgt. 
 
Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt.  
 
Pkt. 3 Godkendelse af referat fra seneste møde 
 Godkendt. 
 
Pkt. 4 Opdatering af indholdet af bestyrelsesmappen 

En lang række bilag er siden sidst blevet revideret/opdateret. Disse blev omdelt. 
Det blev aftalt at indkøbe faneblade til opdeling af bilagene. Disse udleveres på 
næste bestyrelsesmøde. 
I forhold til lokaleaftaler mangler et par medlemsforeninger at få disse opdateret og 
udlevet, men disse følger hurtigst muligt. 

 
Pkt. 5 Opfølgning på Husmødet d. 5. april 

Bestyrelsen karakteriserede det første Husmøde som vellykket med en tilpas 
afvejning af den historiske gennemgang af Seniorhus Odenses tilblivelse, 
opbygning og udvikling samt indslag fra de frivillige. 
 
Der blev brugt en del debat på illustrationen til invitationen (symbolikken med den 
øde ø), som for nogen tolkes på en måde og andre en anden. Arbejdsgruppen 
tager stilling til, om illustrationen skal ændres eller genbruges.  
 
Efterfølgende blev der talt om de konkrete forslag, som husmødet afstedkom. Det 
er vigtigt, at der bliver fulgt op på disse herunder, at forslagsstillerne inddrages og 
bidrager i forhold til eventuelt at realisere ideerne.  

 
Næste Husmøde er planlagt til afvikling i september. Forinden mødes 
arbejdsgruppen igen. 
 

 Pkt. 6 ”Åbent Hus” d. 23. maj 
Arbejdet med at få lavet aftaler med tovholdere til dagen er i fuld gang. Det er 
hensigten, at dagen fra kl. 10.00-18.00 skal give gæsterne indblik i husets mange 
aktiviteter. Mange tovholdere og øvrige frivillige har vist stor velvilje til at medvirke.  
 
De foreninger, som er medlem i seniorhuset, forventes hele dagen at bemande 
deres kontorer og foreningslokaler. Cafeen vil i øvrigt være ekstraordinært åbent 
frem til kl. 18.00. Det foreløbige program blev fremvist.  
 
Det går stille og roligt med tilmeldingerne til de to festdage hhv. 16. og 17. juni. 
 Den første deadline for tilmelding er dog rykket til 16. maj. Der er udarbejdet b-plan 
i forhold til at fylde pladserne, hvis dette mod forventning ikke udelukkende kan ske 
med den ”primære frivillig-gruppe”.  

 
Pkt. 7 Til orientering  

Formanden:  
Det ny forretningsudvalg har frem til det aktuelle bestyrelsesmøde holdt sit først 
møde. Her blev der bl.a. lavet en forventningsafstemning for det fremtidige arbejde. 



I forhold til konkrete arbejds-/indsatsområder vil Forretningsudvalget arbejde på en 
årsplan for resten af 2022. Det kan bl.a. omfatte forhold vedr. eventuelle 
vedligeholdsprojekter, udskiftning af inventar, opgradering af IT/lyd m.m.  

 
  Medlem af bestyrelsen: 

Intet. 
 

Sekretariatet: 
I uge 16 blev der afholdt brandsyn af Beredskab Fyn. En nærmere gennemgang 
afslørede enkelte uregelmæssigheder, som allerede gennem Odense Kommune og 
Blitek er blevet bragt i orden. Fremadrettet skal vi bl.a. selv føres regelmæssige 
kontroller af de automatiske branddøre herunder logføre disse kontroller. Der skal 
desuden føres driftsjournal af Hal 2 samt opsættes pladsfordelingsplan, når mere 
end 150 personer benytter lokalet. 
 
Daglig leder opfordrede medlemsforeningernes ansvarlige lokale-booker til inden 
sommerferien at kigge ind i 2023 i forhold til at få booket lokaler til de faste 
aktiviteter. 
 
Udvalgene: 
Værkstedsudvalget: 
Der har været afholdt første møde under den nye struktur. PR-udvalget er kommet 
godt i gang med en række tiltag, som skal øge opmærksom heden på 
værkstedernes eksistens. Et særligt tilrettelagt kursusforløb for de frivillige bliver 
først gennemført til efteråret. Møder for resten af året er planlagt. 
 
Receptionistudvalget: 
Første møde har været afholdt under den nye struktur. Informativt og givende for 
alle parter. Det er udvalgets holdning, at det skal arbejde tæt sammen med det nye 
”Kommunikations- og informationsudvalg”, da receptionen dagligt er et vigtigt 
omdrejningspunkt for mange brugere og frivillige i huset.  

 
Pkt. 8    Eventuelt 

Næste bestyrelsesmøde er d. 25. maj. 
    
 
 
 


