
                
 
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense 
onsdag d. 28. september 2022 

 
Afbud: 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 Arven efter Alice Øxenberg 

Daglig leder gennemgik på vegne af Forretningsudvalget de forslag, som var 
fremkommet på seneste bestyrelsesmøde. Forslag om at benytte arven til f.eks. 
udstyr til Motion og Fitness er ikke relevant, da Motion og Fitness har egne 
indtægter.  
Forretningsudvalget fremlagde forslag til oprettelse af en arbejdsgruppe, som skal 
konkretisere forslagene. Til arbejdsgruppen meldte Carsten Myhr, Kirstine Vad og 
Elise Pedersen sig.  

  
Pkt. 5 Bestyrelsesmodeller 

Formanden takkede for snakken med medlemsforeninger. Der mangler samtale 
med Ældrerådet og Røde Kors. 
Herefter var der god debat i forhold til fordele og ulemper ved den nuværende 
model kontra model B og C. 
Næste bestyrelsesmøde (d. 26. oktober kl. 10.00-13.00) vil primært omhandle mere 
debat om fordele og ulemper. Her får bestyrelsen hjælp af Ingerfair. 

 
 Pkt. 6 Valg af ny bestyrelses-repræsentant til Værkstedsudvalget 

Birthe Bjerre meldte sig og blev valgt.  
Daglig leder fremsender snarest relevante bilag til det nye medlem. 
 

Pkt. 7 Oprettelse af fælles Facebook-profil for Værkstederne 
Daglig leder fremlagde værkstedernes ønske om en Facebook-profil. Der tages 
udgangspunkt i den ramme for drift og vedligehold af profilen, som 
Kommunikations- og informationsudvalget har fremlagt. Værkstedernes ønske om 
oprettelse af separate profiler og ikke en fælles blev herefter vedtaget af 
bestyrelsen.   

 
Pkt. 8 Til orientering  

Formanden:  
Husmødet d. 22. september er blevet afholdt med god deltagelse. Mange af 
seniorhusets frivillige var mødt op, men var tilbageholdende med at tage ordet.  
Fra nye brugere af huset blev der bl.a. efterlyst mere reklame for seniorhuset og en 
flytning af det populære ”Syng sammen” til et større lokale. 
 
Forretningsudvalget skal videre med arbejdet om at konkretisere en række 
vedligeholdelsesprojekter i 2022/2023. Bestyrelsen må meget gerne give en 
tilbagemelding, hvis man har ideer og forslag til noget, som skal ses efter i 
sømmene.  



 
  Medlemmer af bestyrelsen: 

Husk at bestyrelsesmøder sagtens kan afholdes på andre tidspunkter end fra kl. 
13.00 – dette for at få yngre og arbejdsramte med ind i bestyrelsesarbejdet.  
 
Birthe Bjerre fra arbejdsgruppen i forhold til fællesarrangementet ”Bevægelse og 
mad” d. 13. oktober opfordrede medlemsforeningerne til at melde sig til.  
 
Ældrerådet mindede om de fordele der kan være som pårørende til at få en snak 
med ”Pårørenderådgivningen” (et gratis tilbud fra Odense Kommune). 
 
Støtteforeningen Afdeling Nordfyn for lungepatienter videregav store roser til cafeen 
for et større arrangement tidligere på måneden. Vi kan være meget stolte af de 
cafefrivilliges indsats og omhu. 

 
Sekretariatet: 
Der henstilles på det kraftigste til, at materiale til webmaster til brug for annoncering 
på husets diverse platforme afleveres så færdigt som overhovedet muligt og altid i 
en Word-fil (men mindre indholdet er forhåndsgodkendt og en pdf-fil). Der må kun 
være en kontaktperson pr. annonce. Og som udgangspunkt vil der kun være tale 
om en korrekturgang. 

 
Pkt. 9    Eventuelt 
 Dagmar takkede for opmærksomheden ved sin mands bisættelse. 
 

BEMÆRK at næste bestyrelsesmøde er d. 26. oktober kl. 10.00-13.00. 
 

 
 
 


