
                
 
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense 
onsdag d. 30. november 2022 

 
Afbud:  Susse Kremmer (Lungeforeningen afd. Nordfyn for Lungepatienter) 

Inge Frederiksen (OK-klubberne) 

   
 

Pkt. 1 Valg af ordstyrer 
 Birthe Bjerre blev valgt. 
 
Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden 

Mødestedet kunne ikke godkende dagsorden, men dagsorden blev  
af de øvrige bestyrelsesmedlemmer og dermed flertallet godkendt. 

 
Pkt. 3 Godkendelse af referat fra seneste møde 
 Godkendt. 
 
Pkt. 4 ”Fordelingsnøglen og Husorden” 

Formanden gennemgik kort baggrunden for Fordelingsnøglen.  
Det blev understreget, at det er medlemsforeningernes pligt at leve op til og 
overholde indholdet af ”Fordelingsnøglen”. 
De enkelte punkter blev herefter gennemgået og efterfølgende vedtaget. 
 
De enkelte punkter under Husorden blev gennemgået og efterfølgende vedtaget 
med få rettelser og tilføjelser.  
De reviderede og vedtagne bilag udsendes sammen med referat. 

  
Pkt. 5 Aktuel økonomi 

Daglig leder gennemgik seniorhusets aktuelle økonomi. Det fremgik fejlagtigt af 
dagsordenen, at emnet skulle ”til beslutning”. Dette til trods blev gennemgangen 
vedtaget. 

 
 Pkt. 6 Cafepriser 2023 

Daglig leder gennemgik Cafeudvalgets anbefalinger til prisstigninger gældende for 
1. januar 2023. Disse blev med få rettelser og tilføjelser vedtaget.  
 

Pkt. 7 Budget 2023 
Daglig leder gennemgik det af Forretningsudvalget opstillede budget. Dette blev 
med få rettelser vedtaget. Jf. driftsoverenskomsten med Odense Kommune 
fremsendes dette herefter til orientering. 

 
Pkt. 8 Til orientering  

Formanden oplyste, at der på baggrund af de to hidtil afholdt fællesarrangementer 
(”Mad og Bevægelse” og ”Trafikcafe”) er nedsat en arbejdsgruppe, som opsamler 
nyttig og praktisk viden i forhold til kommende arrangementer. Lis Olsen, Birthe 
Bjerre og Lizzie Roll sidder i arbejdsgruppen. Webmaster Erik Grønlund inviteres 
med til arbejdsgruppens møder. 
 
Formanden kunne oplyse, at det kan blive nødvendigt med et ekstraordinært 
bestyrelsesmøde i januar som følge af uløste bestyrelsesarbejdsopgaver herunder 
opgaver opstået i forbindelse de hidtil afviklede bestyrelseskurser. 
 
Formanden opfordrede de forskellige udvalg under seniorhuset til at fremsende 
datoer for mødeaktivitet for 2023. Disse vil indgå i en ny særlig e-kalender, som er 
under opbygning. 



 
   
 
 
 
 
 

Medlemmer af bestyrelsen: 
Intet. 

 
Sekretariatet: 
Daglig leder meddelte, at han af personlige årsager vil være fraværende fra sit 
arbejde fra mandag d. 19. december og foreløbig frem til midt i januar 2023. 
 
Udvalgene: 
Det blev foreslået, at referat fra de forskellige udvalgsmøder automatisk tilgår alle 
bestyrelsesmedlemmer. Dertil var der opbakning. 

 
Pkt. 9    Eventuelt 

Formanden foreslog, at rollen som ordstyrer skal gå på skift blandt 
bestyrelsesmedlemmerne, hvilket der var stemning for.  
 
Det blev aftalt, at næste års mødekalender for bestyrelsen udsendes sammen med 
referatet. 
 
BEMÆRK at næste bestyrelsesmøde er en fortsættelse af bestyrelseskurset. Dette 
afvikles onsdag d. 14. december kl. 14.15-16.15 i Mødelokale 1. 
Der vil være kaffe og ostemad fra kl. 13.45-14.15. 
 
 

 
 
 


