Referat fra centerrådsmødet mandag d.6. oktober 2014.
Deltagere: Kent Jensen, Anna Pedersen, Eva Søndergaard, Villy Nielsen, Anna Marie Bladtkramer, jens
Møller, Grete Jessen Hansen, Anne Østerberg, Anna Marie Dahl (refr.).
Dagsorden.
1. Godkendelse af referat fra 08.09.2014
Det er godkendt.
2. §18 ansøgninger.
 Ansøgningen skal sendes elektronisk, og sidste frist er 1. november.
 Der må samlet kun være 20.000,- kr tilbage, når året er gået.
 Der ligger mange ideer i ”skuffen”, så de tages frem, før idegruppen indkaldes. Der overvejes
en aftentur.
 Oasen havde en god eftermiddag på Hejlskov her midt i september, så nu tilbyder Egetoft, at
der kan deltage nogen fra Hejlskov, når der arrangeres udflugter fra Oasen – super! Det
kræver dog, at de er godt gående, for det foregår i almindelig bus.

3. Frivilligfest.
Det er d. 24. oktober og alle er budt, foredragsholderen er betalt, og menuen er aftalt, så nu kan
dagen bare oprinde.
Der er dog det problem, at er ikke er indstillet nogen til frivilligprisen. Alle her om bordet gør en
indsats i de forskellige grupper.
4. Husmøde udsat, hvornår og hvordan.
 For at overholde vedtægterne afholdes det i november. Hvis det fortsat vurderes, at der ikke
er brug for et husmøde, så er forslaget, at vedtægterne ændres – at der er
generalforsamlingen en gang om året og husmødet afskaffes.
 Ide til husmødet kunne være at indbyde de forskellige frivillige grupper i Egtved, så de kan
fortælle, hvad de hver især laver. Det sker nemlig af og til, at arrangementer i Egtved falder
sammen. Kunne man undgå det ved at tale mere sammen. I den videre drøftelse, blev man
enige om, at dette hører til i udviklingsrådet og på Roberthus.
 De fleste aktiviteter på Egetoft foregår i dagtimerne, hvor de øvrige oftest foregår i
aftentimerne eller i weekenden.
5. Internet på Egetoft – opgradering af hastighed m.v.
Hastigheden er nu på 10, og denne hastighed opgraderes til 20, hvilket ikke koster noget. Skal
hastigheden på 40, som er ønsket, så koster det noget.
Egtved El har konstateret, at det de har lavet, ikke har fungeret, så de laver det om, og Egetoft
betaler kun differencen – superflot!
Ovenstående skulle give større hastighed (så de ansvarlige for datastuen ikke skal bruge en hel
weekend på at opdatere) og mere sikker trådløs netdækning.

Signalstyrken er nu OK overalt. Telefonerne fanger dog knap så godt som computerne, men sådan
er det.
Log ind med 6040 Egtved.
6. Økonomi.
Underskuddet reduceres for hver måned, så der nu er et minus på 7.000,- kr, hvor der sidste måned
var et minus på 14.000,- kr.
7. Aktivitetslisten.
Optælling af medlemmer i oktober måned. Anne har bedt hvert hold om at ajourføre deres
telefonlister, og så tælles antal medlemmer derudfra.
Skab til hjertestarter – der er et skab ved Røde Kors butikken på Aftensang, så der undlades at
montere udendørs skab på Egetoft. Den er nemlig temmelig dyr, og når der så er en hjertestarter så
tæt på, undlades det. Hjertestarteren på Egetoft er tilgængelig alle dagtimerne, og resten af tiden
har mange nøgle til Egetoft – og ellers er hjertestarteren ved Røde Kors butikken tæt på.
Der ønskes en ny printer – priser undersøges.
Derudover står der projektor og bord i træningskøkkenet på ønskelisten.
8. Evt.
Brandbjerg Højskole var på besøg med 40 kursister, som havde temaet seniorliv. De fik en positiv
oplevelse og gode ideer til at arbejde videre med i egen kommune. Her fik de også en god
oplevelse, idet de alle gav vandpenge – puttet i Villys lommer, da de sagde farvel – det gav 195,- kr
- en af de sjovere oplevelser og samtidig fantastisk reklame.
Der snakkes med de, der står for vaccinationsprogrammet (ældresagen), om de vil give et bidrag til
et første hjælps kursus ud af de midler, de får for at stå for denne opgave på Egetoft. Måske kan
man dele indtægten…..
PR – der mangler i den grad en person, som ville være leverandør til medierne af de gode historier
– såvel på Egetoft som på Hejlskov. Hjæææælp!
Næste møde er d. 10. november 2014.

