
                
 
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense 
onsdag d. 31. august 2022 

 
Afbud: Dagmar Andersen (suppleant indkaldt) og Nina Breilich.  

   
   

 
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 Orientering vedr. tildeling af arv 

Formanden orienterede kort om arven efter Alice Øxenberg. Der blev nedsat små 
summegrupper, som fremkom med en række tanker og ideer (Bilag 1).  

  
Forretningsudvalget arbejder videre med tankerne og afventer endelig bekræftelse 
fra revisor i forhold til, hvad arven må bruges til.  

 
Pkt. 5 Orientering vedr. bus til og fra seniorhuset 

Formanden orienterede om de forskellige busruter, som jf. ny køreplan kører forbi 
eller tæt forbi Seniorhus Odense, og som erstatter Havnebussen. Antallet af 
muligheder er ikke blevet mindre i forhold til brug af offentlig transport.  
Frem til d. 13. september vil være spærret for gennemkørsel i Toldbodgade. Det 
rammer også i nogen grad bustrafikken.  

 
 Pkt. 6 Emner til efterårets bestyrelsesmøder 

Liste over emner til efterårets møder blev gennemgået. Der venter store og vigtige 
emner i den kommende periode (Bilag 2).  
 

Pkt. 7 Orientering om seniorhusets økonomi 
Daglig leder gennemgik til orientering første halvårs økonomi (Bilag 3). 
Daglig leder har i øvrigt en forventning om, at indførelse af Dankort kan ske inden 
for de kommende måneder. 

 
Pkt. 8 Til orientering  

Formanden: Ældre Sagen har anmodet om optagelse i seniorhusets 
medlemskreds. Ældre Sagen kan kun optages jf. de gældende vedtægter. 
 
Gitte Breum er pr. 1. september ikke længere chef for Team Frivillighed under 
ÆHF, men overflyttet til Sundhedsforvaltningen. Svend Tabor er konstitueret leder 
indtil ny leder ansættes. 
 
 Til orientering afholder Team Frivillighed tirsdag d. 6. september kl. 16.00-17.00 på 
Fønix i Schacksgade informationsmøde om §18 og §79-midler. Tilmelding ikke 
nødvendig.   
 
Der afvikles Husmøde d. 22. september kl. 15.30-17.00. Formanden efterlyste 
foreninger, som til Husmødet vil fortælle om sin forening. Osteoporoseforeningen, 
Krepo og Faglige Seniorer meldte sig. 

 



Ælder hjælper Ældre afvikler d. 10. november et temamøde over ”Ældre i trafikken”. 
 
  Medlem af bestyrelsen: 

Osteoporoseforeningen v/Elise, OK-klubben v/Inge og daglig leder vil snarest 
kunne berette nyt vedr. ideen om etablering af et bibliotek/bytte bøger-tanken. 
 
DH Odense, Gigtforeningen, Røde Kors og Polioforeningen- og 
Ulykkespatientforeningen afvikler i fællesskab sundhedsmøde d. 13. oktober i Hal 
2, hvor temaet er kost og motion. Der serveres kaffe og kage. 

 
Sekretariatet: 
Husk Seniorinformationsmøde onsdag d. 7. september. Det betyder, at man som 
medlemsforening har mulighed for at møde en masse nye potentielle brugere og 
frivillige. 

 
Som nævnt på sidste bestyrelsesmøde vil Sekretariatet i samarbejde med 
webmaster Erik Grønlund tilbyde et brushup-kursus i brugen af LiveConnect 
herunder de gratis muligheder, der ligger i omtale af sine aktiviteter. Interesserede 
bedes melde sig til daglig leder. 
 
Odense Kommune meddelte op til sommerferien, at man pga. besparelser indtil 
videre har sat fuldt stop på udgifter forbundet med vedligehold. Det rammer bl.a. 
aftale om slibning og lakering af trapper til 1. sal samt en nærmere undersøgelse af 
diverse (uforklarlige) strømsvigt. 

 
Udvalgene: 
Intet. 

 
Pkt. 9    Eventuelt 

Næste bestyrelsesmøde er d. 28. september kl. 13.00-15.00. 
 

 
 
 


