
                
 
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense 
onsdag d. 18. januar 2023 

 
  Afbud: Nina Breilich (DH Odense) 

 
Pkt. 1 Valg af ordstyrer 
 Marianne Larsen blev valgt. 
 
Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 
 
Pkt. 3 Godkendelse af referat fra seneste møde 
 Referat fra bestyrelsesmøde d. 30/11 og d. 14/12 blev godkendt. 

For klarhed vil der fremover under dagsordenspunkt 3 blive tilføjet dato på det 
pågældende referat, som skal godkendes. 

 
Pkt. 4 Bestyrelsesmappen og ny elektronisk mødekalender 

Diverse bilag til bestyrelsesmappen blev udleveret og gennemgået af daglig leder. 
En væsentlig ændring er, at hele Husorden for Seniorhus Odense nu er en del af 
mappen. 
Til april vil der blive udleveret opdaterede bilag for bl.a. bestyrelsesoversigt og 
udvalgsoversigt. De forskellige foldere vil i nær fremtid blive opdateret og 
efterfølgende udleveret. 
Formanden præsenterede herefter den nyoprettede mødekalender, som via 
password kan tilgås via hjemmesiden under menuen ”INTERNT”. 
Indtil videre er det aftalt, at formanden har ansvaret for at ajourføre listen.  

 
Pkt. 5 Foreningernes fællesarrangementer 2023 

Der har som tidligere aftalt i bestyrelsen nu været afholdt evalueringsmøde på 
baggrund af de to første afholdte fællesarrangementer i 2022: ”Mad og bevægelse” 
og ”Trafikcafe”.  
Arbejdsgruppen bag evalueringen udarbejder herefter en mindre vejledning i forhold 
til en lang række opmærksomhedspunkter, når der skal afholdelse 
fællesarrangementer. Disser er bl.a.:  
Hvem går sammen? Hvad er temaet? Budget? Hvem kontakter oplægsholder? 
Tid og sted? Booking af lokaler og annoncering? Tilmelding? Aftale om hjælp til 
brug af AV-udstyr? Beslutning om borde/stole-opstilling i forhold til kommunikation 
til og fra deltagere? Gave til oplægsholder? Musikledsagelse? Forplejning jf. 
gældende regler m.m. 

 
  Konkrete forslag til fællesarrangementer i 2023: 

FynBus-arrangement: FynBus har tilbudt sig med et færdiglavet gratis program. 
Ældrerådets repræsentant og Faglige Seniorer vil spørge deres respektive bagland 
konkret i forhold til at gå sammen om et FynBus-arrangement. Mødestedets 
repræsentant gav udtryk for at de gerne vil være med. 

 
Foredrag og aldring: Osteoporoseforeningen er blevet tilbudt et foredrag om 
aldring. Her meddelte Polioforeningen og Ulykkespatientforeningen sig på banen 
som medarrangør. 
 
Dato og tid for de to ovennævnte arrangementer skal som minimum aftales på 
bestyrelsesmødet d. 22. februar eller gerne før af hensyn til booking af lokaler. 

 
 
 



 Pkt. 6 Fundraising 
En vigtig del af finansieringen af større indkøb til såvel seniorhuset som ude i 
medlemsforeningerne er fondsmidler. Det arbejde er delvis lagt i hænderne på Erik 
Broby. Som medlemsforening kan med fordel anmode Erik Broby om hjælp til 
udarbejdelse af fondsansøgninger. Det er en forudsætning for Eriks arbejde, at 
medlemsforeningerne videregiver alle relevante og opdaterede oplysninger 
(vedtægter, regnskab, bestyrelsesoversigt). Første kontakt til Erik Broby går 
gennem daglig leder. 
 
En forudsætning for, at Eriks arbejde kan blive så vellykket som muligt er, at han 
altid er orienteret om medlemsforeningernes aktuelle ansøgninger. Derfor bedes 
han gennem daglig leder blive orienteret, når medlemsforeninger søger midler. Man 
behøver ikke informere, hvis man som medlemsforening søger kommunale §-midler 
til f.eks. drift (lokaleleje eller lignende). 
 

Pkt. 7 Arven 
Arbejdsgruppen gennemgik konkrete ideer til anvendelse af de modtagne midler fra 
arven efter Alice Øxenberg. Det er arbejdsgruppens forslag, at midlerne fordeles 
over perioden 2023-2026 med ca. 150.000 kr. pr. år. Bestyrelsen gav sin 
godkendelse til, at arbejdsgruppen arbejder videre med de fremlagte ideer. 

 
Pkt. 8 Til orientering  

Formanden oplyste, at Syng Sammen er en stor succes, senest d. 16/1 med 50-55 
fremmødte. Daglig leder kunne tilføje, at der er truffet aftale med Annette 
Magnussen om, at hun kører videre også efter sommerferien. Oversigt over Syng 
Sammen for hele 2023 bliver sendt ud sammen med referatet. Hvis en forening ikke 
kan mønstre frivillige, så kan man indbyrdes aftale at bytte. 
 
Formanden oplyste desuden, at Seniorhus Odense tidligst til maj får meddelelse fra 
By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune i forhold til ønsket om at anvende 
egne midler (”Overskud af driftsmidler til anlægsopgaver”) til renovering af 
badefaciliteterne i Motion & Fitness.  
 
Formanden oplyste, at der torsdag d. 19. januar afholdes ansættelsessamtaler til 
stillingen som frivillig-koordinator (til cafeen). Det er hensigten, at den ansatte 
starter 1. februar. 

 
Medlemmer af bestyrelsen: 
Støtteforeningen afd. Nordfyn for Lungepatienters repræsentant oplyste, at 
foreningen d. 16. januar var medvært på Syng Sammen. Foreningens formand bød 
de mange deltagere velkommen og brugte samtidig lejligheden til at fortælle om 
foreningens arbejde. Stor ros fra medlemsforeningen til Annette Magnussen for 
hendes musikalske indsats og baggrundshistorier om udvalgte sange.  
 
Repræsentanten fra Ulykkespatientforeningen oplyste om foredraget ”Kærlighed og 
samliv”, der afvikles d. 4. februar. Alle er velkomne. Pris 50 kr. inkl. frokost. 
 
Mødestedets repræsentant kunne oplyse, at man i foreningen har haft lejlighed til at 
byde en række ukrainere velkommen i seniorhuset. Repræsentanten udelukker 
ikke, at der i fremtiden kan forventes flere ukrainske brugere til husets aktiviteter. 
Grundet sprogbarrierer ledsages ukrainerne af engelsktalende yngre personer.  
 
Osteoporoseforeningens repræsentant kunne oplyse, at den officielle åbning af 
”Bog-bytte-boden” er lige om lidt. Udmelding om dato sker via nyhedsbrevet. 

 
Sekretariatet: 
Omvendt har kommunen meddelt, at der er bevilget 800.000 kr. til vedligeholdelse 
af seniorhuset (benævnt klimaskærm hvilket vil sige ydermure, tag, vinduer og 
døre). 

 
Der vil i uge 4 blive udsendt opkrævning til medlemskredsen for medlemskab 2023. 
 



Udvalgene: 
Værkstedsudvalget har afholdt årets første møde, hvor der bl.a. blev talt om 
betalingsformer- og afregning samt nyt vedr. kursus for de frivillige.  
Metalværkstedet er tyvstartet i forhold til en nyoprettet Facebook-profil. 
Træværkstedet følger senere. 
 
Motion & Fitness-udvalget meddelte, at der d. 27/1 er workshop for tovholdere 
under ledelse af Mathias Skytt fra SDU.  
 
Receptionsudvalget har afholdt endnu et godt møde.  
 
Referat fra afholdte udvalgsmøder vil som tidligere aftalt i bestyrelsen gå ud til 
bestyrelsen til orientering. Daglig leder står for at udsende. Af praktisk hensyn 
samles referaterne i mindre ”portioner”. 

 
Pkt. 9    Eventuelt 

Der var ikke noget til dette punkt. 
 
 

 
 
 


