Referat fra Centerrådsmøde den 7. oktober 2013
Tilstede: Villy Nielsen, Kent Jensen, Eva Søndergård, Jens E. Møller, Anna Marie Bladtkramer, Anna
Pedersen, Anna Marie Dahl, Ingrid Laudal.
Afbud: Ingen
1. Godkendelse af referat fra 9. september 2013
Godkendt.
2.

Ansøgning til § 18 midler. Nye forslag? Ansøgningsfrister er 1. november.
Vi er i gang med at udfærdige ansøgninger til alle de aktiviteter vi tidligere har søgt til, og vil også i
år søge til stigruppen. I forbindelse med ansøgningerne er der indkaldt idegrupper til alle
foreninger.

3. Overskud i cafeen. Nedenstående tekst er fundet i budgetforliget for 2014 s. 7. Vi ved ikke noget
vedr. indeværende år.
Det overskud, der skabes af de frivilliges indsats i cafeernes drift, skærmes fremover for reglerne
i forbindelse med overførsel af midler mellem årene.
Uddrag af referat fra ældrerådet


Caféoverskud har i budget 2014 fuld overførselsadgang, og disse overførsler holdes udenfor
2 % overførslerne. Dermed kan cafeerne beholde deres overskud og overføre til næste års
budget.



2 % overførselsadgang gælder generelt for en pengeposes samlede nettobudget. Der er fuld
anvendelsesmulighed for overførte beløb. Samtidig har et udvalg altid pligt til at overholde
sit samlede budget. I anvendelsen af overførte midler anbefaler forvaltningen at midlerne
ikke anvendes til forhold som øger de varige driftsudgifter.



Ældrerådets budgetopfølgning for 2013 blev udleveret og gennemgået.
Vi vil gerne bruge vores overskud til at forny de slidte ting. Der er bestilt ny opvaskemaskine, og vi
undersøger kopimaskine. Endvidere håber vi at kunne etablere nyt nøglesysten.

4. Husmøde 12. november 15.00 – 16.00. Foredrag ved Monika Krog Mejer 16.00 – 18.00
Vi sælger billetter til 20 kr. Kaffen serveres når man kommer.
Vi er medarrangør på et forfatterforedrag med Pia Fris Laneth, som afholdes på biblioteket samme
dato kl. 19 i Roberthus.

5. Opfølgning på aktivitetslisten.
Flagstangen står ikke på kommunal grund, så vi er ikke forpligtet til at flage på offentlige flagdage,
vi vil hejse flaget på dage, som er af betydning for huset, husmøde, fest og kulturugen o.s.v.
6. Evt.
Stigruppen har holdt indvielse og over 60 personer deltog.
Vi afholder julemarked 26. november.
Frivilligcenteret og foreningerne deltager i Vingstedmessen 26. og 27. oktober.
Meget ros til Jens for vores nye hjemmeside, nu handler det om, at alle får kendskab til- og bruger
den.
Pensionistforeningen føler sig klemt i forhold til arrangementer, de opfordres til at lave flere
arrangementer i samarbejde med andre foreninger. Egetoft indgår gerne i et samarbejde med ALLE
foreninger.
Digital dag torsdag 21. november. På dagen skal orienteres om rejsekortet, DSB kontaktes.
Endvidere skal dagen omhandle skattefradrag for håndværkerfradrag, og digital postkasse.

