Egetoft – Aktivitet og Træning

Generalforsamling 2016
Tirsdag den 8. marts kl. 13.30

Beretning
Aktivitetsniveauet har været i konstant stigning, for et år siden havde vi
ca. 1200 deltagere pr. uge, hvor mange vi har nu ved vi ikke med
sikkerhed, det er ikke blevet til færre, stor set er tilslutningen til alle
aktiviteter stigende. Mange enkeltarrangementer er ikke talt med, så
antallet af brugere er noget højere.
Sommeraktiviteterne/turene i 2015 have en meget fin tilslutning.
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.
Der er netop startet et vævehold på loftet.
Ture og udflugter
Der er planlagt en lang række aktiviteter hen over sommeren, der vil blive
informeret løbende herom.

Frivilligdagen
I 2015 blev de frivillige inviteret på bridgeswalking på
Lillebæltsbroen, 60 deltog i turen på broen, andre var på Hidsgavl
Slot eller på rundtur i Middelfart.
En rigtig god oplevelse.
Egetoft 10 år
1. november kunne vi fejre Egetofts 10-års fødselsdag.
Det blev en rigtig festlig dag med mange taler, vi var rigtig glade for at det
lykkedes at få Thorkild Simonsen til at komme og holde hovedtalen.
Vi fik knap 30. 000 kr. i gaver, de skal bruges til inventar og en ny
projektor i Egestuen.
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Fest- og Kulturugen
Fest- og Kulturugen i uge 11.
I ugen løb er der en lang række af aktiviteter på Egetoft.
Starter lørdag den 12. marts med en udstilling af porcelæn fra Den
Kongelige.
Ugen slutter med international maddag søndag den 20. marts
Se programmet i Områdebladet for marts.
Mediecentret
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 (Win 10), og det, at får en ny computer,
bringer nye på banen.
Vi har startet de flere 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.
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.
Windows 10 er nu installeret overalt på datastuerne.
Ny og hurtigere internetforbindelse er etableret
Lokalerne på 1. sal bruges heldigvis mere og mere, og det viser, at
lovliggørelsen og istandsættelsen var en rigtig investering.
Se programmet i Områdebladet for marts.

§18 midler – hvordan gik det.
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Der er afsat ca. 1,2 mil. Kr. til ældreområdet.
På Egetoft fik vi følgende – ”Spis sammen” holdet kr. 10.000..
Sommerforeningen, kr. 17.500. Egetoft`s netværk, kr. 20.000. Oasen, kr.
19.000 og Sundhedsinitiativet kr. 15.000. Kunst og kultur, kr. 17.000,
Rollatorrally kr.18.000 kr. og derudover 12.000,- til Træværkstedet.
I alt 128.500 til Egetoft
Andre i Egtved:
Egtvedgruppen 14 000 kr.
Frivilligcentret fik kr. 21.000.
Hejlskov har ca. kr. 69.000
Visionsdag
Vi har i februar haft en visionsdag, hvor vi drøftede status og fremtid.
Vi mener, at vi godt kan rumme flere aktiviteter. Der er stadig plads bl.a.
ovenpå.
Man kan altid henvende sig til personalet og Centerrådet med ønsker og
forslag.
Vi arbejder videre med et par forslag fra visionsdagen.
Økonomi
Resultatet for 2014 endte med et overskud på godt 37.000 kr.
Vi beholder overskuddet – overførtes til 2015.
Vi kom ud af 2015 med et overskud på 50.000. kr.
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.
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Tak til de ansatte og til Centerlederen for en fantastisk indsat og for et
rigtigt godt samarbejde.
Tak for et rigtigt spændende år
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