Egetoft – Aktivitet og Træning

Generalforsamling 2014
Mandag den 3. marts kl. 14.00
Beretning
Aktivitetsniveauet har været i konstant stigning, for et år siden havde vi
ca. 1000 deltagere pr. uge, nu har vi over 1100, stor set er tilslutningen til
alle aktiviteter stigende. Mange enkeltarrangementer er ikke talt med, så
antallet af brugere er noget højere.
Sommeraktiviteterne/turene i 2013 have en meget fin tilslutning, en tur
til Aros i februar 2014 havde over 100 deltagere.
Der har været rigtig mange arrangementer i det forløbne år, bl.a.
Fest- og kulturugen med rigtig mange aktiviteter på Egetoft, såvel inde som ud af huset.
Husmødet i efteråret men Monika Krog Meyer havde rigtig fin tilslutning.
I efteråret have vi et arrangement sammen med Frivilligkontoret
omhandlende Rejsekortet og Digital Post – god tilslutning –
vi er, som lovet på mødet, på vej med et kort kursus om Digital Post.
Mediecentret oplever en sand strøm af nye kursister og vi har startet en
række nye korte kurser i løbet af året, og der er flere på vej. Det er især
kravene fra det offentlige, der får mange nye kursister til at melde sig,
men også nye programmer (Win8), og det, at får en ny computer, bringer
nye på banen.
Vi har startet de nye hold på 1. sal, hvor man skal medbringe sin egen PC,
det er meget populært, men giver også mange nye opgaver.
Der er også afviklet kurser i IPAD/Tablet og IPHONE/Smartphone, og også
her kommer der nye kurser.
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Selv om vi har travlt i Mediecentret/Datastuen, skal det ikke afholde
nogen fra at tilmelde sig, vi gør, hvad vi kan for at imødekomme alle
ønsker.
Sidste år have vi også et kursus i maj/juni og det vil vi nok også prøve at
lave i år.
Multimedieværkstedet blev flyttet ovenpå i efteråret og personalekontoret blev flyttet nedenunder.
Det har været en rigtig god løsning for personalet og brugerne af
Multimedieværkstedet skal nok finde ovenpå.
Lokalerne på 1. sal bruges heldigvis mere og mere, og det viser, at
lovliggørelsen og istandsættelsen var en rigtig investering.
Frivilligdagen er flyttet til efteråret – vi har rigtig mange aktiviteter her i
foråret, så vi mener, der er bedre plads i efteråret.
Frivilligprisen flytter selvfølgelig med til efteråret.
Fest- og Kulturugen i uge 15, fra 7. apr.
Der er planlagt en lang række aktiviteter hen over sommeren, der vil
blive informeret løbende herom.

§18 midler – hvordan gik det.
Der er afsat 1,2 mil. Kr. til ældreområdet.
På Egetoft fik vi følgende – nemlig Sangholdet, kr. 10.000 og Spis sammen
holdet kr. 10.000. Stigruppen kr. 11.500. Sommerforeningen, kr. 19.175.
Egetoft`s netværk, kr. 21.000. Oasen, 20.800 og Sundhedsinitiativet, kr.
15.600. Kunst og kultur, kr. 8.200,og derudover 12.000,- til
Træværkstedet.
Desværre fik ældre hjælper ældre ikke ret mange penge.
Frivilligcentret fik kr. 20.000.
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Valg af ældreråd:
Vi fik valgt 2 repræsentanter for vores område: Grethe Jessen Hansen og
Hans Erik Pedersen
Alt i alt – vi har haft et forrygende år - igen
Jeg vil gerne på Centerrådets vegne sige tak til alle de frivillige, der har
ydet en prisværdig indsats på Egetoft. I er værdsat af alle brugere.
Vi kan altid bruge nye frivillige.
Tak til de ansatte og til Centerlederen for en fantastisk indsat og for et
rigtigt godt samarbejde.
Vi har fået ny områdeleder: Anne Marie Bentzen
Vi har i februar haft en visionsdag, hvor områdelederen deltog, og vi fik et
rigtigt godt indtryk af hende.
Tak for et rigtigt spændende år

