Centerrådet, Egetoft
Møde i Centerrådet mandag den 5. maj 2021 kl. 8.30
Til stede: Villy Nielsen, Hanne Pedersen, Kent Jensen, Inger Juhl-Pedersen, Marianne
(Medarbejder), Anne (Medarbejder) og Katri Søgaard (Centerleder)
Afbud: Jens Møller, Anne Marie Dahl, Britt Poulsen og Eva Søndergaard

Dagsorden og referat

1. Godkendelse af referatet fra 8. februar 2021
Godkendt uden bemærkninger.

2. Velkomst og præsentation
Bordet rundt præsenteres centerrådet for hinanden.

3. Coronasituationen – Genåbning – Muligheder og begrænsninger
Vi har valgt at genåbne med en lille gruppe fra mandag den 10. maj. Dette ud fra gældende
restriktioner fra myndigheder, STPS og Vejle Kommune. Dagcentrets medarbejdere vil
ringe til de, der kan komme i første åbning. Vi er klar over, at alle gerne vil have åbnet op,
og at vi har ventet længe, men vi kan ikke forcere noget, og vi skal kunne lave
smitteopsporing på individniveau, skulle uheldet være ude. Medarbejdere og ledelse håber
på tålmodighed og mulighed for responstid ifht hvad, der meldes ud i medierne. De
generelle åbningsmuligheder skal vi have vendt ift Egetoft. FX Fitness åbning, hvor vi lige
bliver nødt til at tænke det igennem inden vi kan melde noget ud.
Fælles for alle er, at der skal holdes afstand, sprittes og/eller vaskes hænder og bruges
mundbind eller visir. Helt afgørende er det, at medarbejdernes henvisninger følges – af
sikkerhed for os alle. Ledelse og medarbejdere holder Centerrådet løbende opdateret ved
ændringer. Hold også øje med hjemmesiden.

4. Kursustilbud i brug af online møde platforme
Der er sat et flot program sammen til august om online møde platforme, og det er et yderst
relevant tilbud; der vil i lyset af Covid komme flere møder, der kan/skal afvikles online. Der
kan max være 15 deltagere, men alle kan tilmelde sig. Vi afventer med annoncering af
tilbuddet til vi ved mere om situationen.

5. Køb af storskærm
Der er søgt midler til hjælp til indkøb af storskærm. Skærmen er mobil. Centerrådet
godkender, at skærmen indkøbes nu, så den kan være på plads når vi en gang må åbne
helt op igen. Midlerne kan findes flere steder.

6. Økonomi

Meget står stille pga Covid-19 situationen, men der er en sund økonomi for Centerrådet.
Centrets økonomi har et underskud, men det kan forklares med nedlukning (ingen
indtægter) og personlaeudgifter. Der skal lyde en stor tak for fleksibilitet og gå-på-lyst til
personalet, der de sidste måneder har været på Hejlskov for at hjælpe. De har hver eneste
dag gjort en kæmpe forskel og vil blive savnet. Hejlskov og Egetoft vil fremadrettet kigge på
hvordan vi kan være fleksible ift hinanden.

7. Nyt fra ældrerådet
Punktet udgår grundet afbud

8. Eventuelt
Generalforsamlingen er udskudt på ubestemt tid – i øjeblikket forventet til marts 2022.
Ombygningssagen har været på økonomimøde, og vi afventer svar.
”Værktøjskassen” kan i øjeblikket ikke komme ud grundet Covid-19.

/Katri Søgaard

