
                
 
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Seniorhus Odense 
onsdag d. 22. februar 2023 

 
Afbud: Nina Breilich (DH Odense) og Kirsten Lindstrøm (Dansk Folkehjælp) 
 
   

 
Pkt. 1 Valg af ordstyrer 
 Bent Erik Petersen blev valgt. 
 
Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 
 
Pkt. 3 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 18. januar og 25. januar 

  Referat fra bestyrelsesmøde d. 18. januar og d. 25. januar blev godkendt. 
 
Pkt. 4 Afklarende spørgsmål vedr. den ordinære generalforsamling d. 23. marts 

Det var på forhånd aftalt, at Frederik Boll/Ingerfair skulle føre bestyrelsen gennem 
dette dagsordenpunkt. Fokus var primært på processen omkring valg til 
bestyrelsen, hvor der grundet vedtagelsen af nye vedtægter på den ekstraordinære 
generalforsamling d. 22. februar skal vælges fuld bestyrelse. 

 
Liste med de personer, som forlods melder sit kandidatur til bestyrelsen, kan 
udfylde en blanket med, hvem man er, og hvad man står for. Alle kandidater vil på 
dagen for generalforsamlingen få taletid til at præsentere sig selv. 

 
Daglig leder kunne oplyse, at der torsdag d. 9. marts afholdes orienterende 
møde/opstillingsmøde i forhold til den ledige bestyrelsespost for frivillige under 
Seniorhus Odense. På grund af den korte tidsfrist frem mod afvikling af den 
ordinære generalforsamling d. 23. marts vil bestyrelsen, hvis der ikke bliver valgt en 
frivillig, bestå af 8 personer. Der vil hurtigst muligt herefter blive gjort endnu et 
forsøg på at få valgt en frivillig-repræsentant. 

 
Pkt. 5 Optagelse af ny forening i medlemskredsen 

Ældre Sagen Odense har søgt om optagelse i Seniorhus Odense. Formanden 
kunne overfor forsamlingen konstatere, at formalia (optagelseskravene) var i orden. 
Forretningsudvalgets indstilling om Ældre Sagen Odenses optagelse blev herefter 
drøftet og enstemmigt vedtaget.  
Den formelle optagelse af Ældre Sagen Odense som medlem af Seniorhus Odense 
sker jf. gældende vedtægter således i forbindelse med generalforsamlingen d. 23. 
marts. 

 
 Pkt. 6 Ansøgning af nye aktiviteter 

Forretningsudvalgets forslag om at afskaffe procedure i forbindelse med 
godkendelse af nye aktiviteter i seniorhuset blev enstemmigt vedtaget. 
Når en medlemsforening fremadrettet opstarter ny aktivitet, vil Sekretariatet gerne i 
forhold til videreformidling modtage information herom. 
 

Pkt. 7 Arven efter Alice Øxenberg 
Arbejdsgruppen vedr. arven efter Alice Oxenberg orienterede om sit arbejde. 
Forslag vedr. aktiviteter for 2023 og 2024 blev vedtaget. Der arbejdes videre i 
gruppen med detaljerne herunder en række praktiske forhold. 
 
 
  



Pkt. 8 Til orientering  
Medlemmer af bestyrelsen (relevans for seniorhusets drift): 
 
Røde Kors inviterer d. 22. marts til dialogmøde (på Lind Hansens Vej) over temaet 
”Hvem skal passe farmor?”. Invitationen omfattende medlemsforeningernes 
bestyrelser er nu videresendt gennem Sekretariatet. 

 
Til efteråret afvikler Osteoporoseforeningen temamøde om aldring. Polioforeningen 
meldte sig på banen som samarbejdspartner. 
 
Mødestedet kunne oplyse, at billetter til Odense SeniorRevy nu er sat til salg, og at 
Mødestedet i lighed med tidligere år inviterer udvalgte byrådspolitikere. 
 
Gennem Lise Witved, medlem af Ældrerådet, er der skabt kontakt til Odense 
Letbane og FynBus om afvikling af fællesarrangement til afvikling i seniorhuset d. 
23. maj i Salen. 
 
Ad hoc-arbejdsgruppen har nu udarbejdet ”Retningslinjer til planlægning af 
fællesarrangementer”, hvilket udsendes med dette referat. 
 
Sekretariatet: 
Daglig leder havde ikke noget til dette punkt. 

 
Udvalgene:  
Daglig leder kunne meddele, at de første udvalgsreferater jf. tidligere aftale nu er 
blevet udsendt til bestyrelsen til almen orientering. 

 
Pkt. 9    Eventuelt 

Formanden henviste til de tidligere aftalte principper for afvikling af ”Syng 
Sammen”. Det er den pågældende forening på dagen, som står for løsning af de 
praktiske opgaver så som at sætte borde og stole op, afhentning af kaffe og 
oprydning.  

 


