
                
 
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense 
onsdag d. 22. juni 2022 

 
Afbud: Kirsten Lindstrøm, Susse Kremmer, Inge Frederiksen og Carsten Myhr.  

   
   

 
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 Prioriterede emner til efterårets bestyrelsesmøder 

Formanden fremlagde på vegne af Forretningsudvalget emner, som bestyrelsen til 
efteråret skal arbejde videre med: 
 
- vedtægter 
- optagelse af nye medlemmer 
- aldersbegrænsningen 60+år 
- visioner, formål og mål 
 
Ovenstående skal ses i sammenhæng med det igangværende arbejde med 
konsulentfirmaet Ingerfair og den generelle fortsatte udvikling af Seniorhus Odense 
og de kommende generationer af brugere og frivillige. 
 
De fremlagte emner blev vedtaget af bestyrelsen. Bilag er vedhæftet referatet. 

 
Pkt. 5 Fælles-arrangementer i efteråret 

Tanken med fælles-arrangementer er i sit udgangspunkt med til at styrke de interne 
samarbejdsrelationer foreningerne imellem i Seniorhus Odense. 
 
Der er således allerede planlagt foredrag til afvikling d. 13. oktober kl. 14.00-16.00 i 
et samarbejde mellem Gigtforeningen, DH Odense, Polioforeningen, 
Ulykkespatientforeningen og Røde Kors over temaet: ”Aktiv sundhed og aldring”.  
Der serveres kaffe og kage. Åbent for alle interesserede. 
 
Krepo arbejder med en filmeftermiddag (filmen ”Rose”) til efteråret. Her vil daglig 
leder forsøge at koble Center for mental sundhed på som en introduktion til filmen 
om psykisk sygdom som tabu. Andre medlemsforeninger skal være velkommen til 
at være samarbejdspartnere på arrangementet. 
 
Ældre hjælper Ældre arbejder med temaet ”Ældre i trafikken”. Det kunne omhandle 
de mange nye regler og skilte, som er kommet til herunder regler for fornyelse af 
kørekort. Osteoporoseforeningen og Krepo vil gerne være med. 

 
 Pkt. 6 Ændring af økonomisk fuldmagt 

Forretningsudvalget foreslår at styrke forretningsgangen i forhold til, hvem der har 
fuldmagt og adgang til seniorhusets netbank og øvrige økonomiske midler. 
Bestyrelsen godkendte forslaget, at den til enhver tid valgte formand, næstformand 
og daglig leder har fuld fuldmagt.  
. 



 
 
 
 

 
Pkt. 7 Til orientering  

Formanden:  
Der har været afholdt to forrygende jubilæumsfester. Udvalget bag har gjort et stort 
stykke arbejde. 

 
  Medlem af bestyrelsen: 

Birthe Bjerre med flere takkede for en fantastisk jubilæumsfest og det kæmpe 
stykke arbejde bag. Meget vellykket. 

 
Sekretariatet: 
Seniorhuset har siden sidste bestyrelsesmøde været valgsted. Nøjagtig 6.187 
stemmer blev afgivet ud af 10.507 mulige. Alt forløb perfekt og tak til de frivillige i 
cafeen. 
 
”Syng Sammen – gratis for alle” er blevet en succes. De frivillige musikanter og 
tovholdere vil gerne fortsætte. Daglig leder har booket lokaler for det kommende år. 
Plan over datoer blev uddelt sammen med plan over bordopstilling. Den forening, 
som har det praktiske ansvar, byder også velkommen og afslutter. 
 
Daglig leder afholder forskudt ferie, så han er første tilbage i uge 34. Der er aftalt 
opsyn af seniorhuset med Forretningsudvalget i ugerne 29 og 30. 
Det er som altid muligt for medlemsforeningerne i sommerferien at benytte egne 
lokaler til mødeaktivitet, dog ikke foreningsaktiviteter. Meddel gerne daglig leder at 
man benytter huset. 

 
Udvalgene: 
Daglig leder kunne meddele, at Sommerhøjskolen, som afvikles i uge 31, er totalt 
udsolgt. Arrangementet styres af otte rutinerede frivillige.   
 
Lizzie Roll meddelte på vegne af Receptionen, at hvis man finder glemte sager 
rundt i huset, så tag det venligst med og aflever effekterne i receptionen. 

 
Formanden kunne på vegne af Informations-og kommunikationsudvalget meddele, 
at udvalget som det sidste nu har afholdt første møde indenfor den nye struktur.  
De ansvarlige, der i medlemsforeningerne booker lokaler, vil efter sommerferien 
blive tilbud brushup-kursus i bl.a. brugen af LiveConnect herunder de gratis 
muligheder der ligger i omtale af sine aktiviteter.  

 
Pkt. 9    Eventuelt 

Næste bestyrelsesmøde er d. 31. august kl. 13.00-15.00. 
 

 
 
 


