Referat fra centerrådsmødet mandag d. 8. august 2016.
Deltagere: Jens Møller, Villy Nielsen, Anna Marie Bladtkramer, Svend Christensen, Eva Søndergård, Anna
Pedersen, Grete Jessen Hansen, Anne Østerberg, Anna Marie Dahl.

1. Godkendelse af referat fra 13.06.2016
Godkendt.
2. Værdighedspuljen / weekendaktiviteter.
Marianne Langgård er ansat på 30 t/uge. Marianne er uddannet social- og sundhedsassistent,
lærer og har derudover en kontoruddannelse.
Midlerne skal bruges aktivt, og medarbejderne er godt i gang med at planlægge de ideer, som
mange er kommet med i forbindelse med det første møde, der blev holdt med de forskellige
grupper på Egetoft.
Det første arrangementer er d. 24/9 (lysbilleder v. Villy Nielsen) og d. 25/9 (Skjern enge med Per
Høgsberg).
Alle er enige om, at der skal være aktiv handling for pengene.
Sidst på ugen er der en omtale af datastuen i Egtved posten. Villy foreslår, at der ved samme
lejlighed kunne nævnes weekendaktiviteter.
3. Svømmehal i Egtved- hvordan kan vi bruge en svømmehal i forbindelse med aktiviteter på Egetoft?
Der sendes en beskrivelse af hvordan en evt. svømmehal kunne indgår i Egetoft`s aktiviteter. Det
kan det sagtens – vandgymnastik f.eks.
Beskrivelsen laves af Eva og Anne og sendes til Villy Råhauge på Egtved Skole, som sender et samlet
dokumentet til Vejle.
4. Sommerens aktiviteter.
Der har været mange, supergode ture med op til 40 deltagere hver gang.
Medarbejderne roses i høje toner for deres initiativer.
Der er mange forskellige deltagere på turene, og det foregår i samarbejde med f.eks ældresagen –
deltagelse foregår efter interesse.
5. Økonomien.
Ikke noget nyt – der er plus på bundlinjen og så har vi derudover værdighedsmidlerne.
Til næste møde har jeg de konkrete tal med.
6. Opfølgning på aktivitetslisten.
Der ønskes fjernsyn i træningssalen. Det besluttes, at den købes hos Ole Schmidt for nogen af
fødselsdagspengene. Villy, Kent og Anne hjælpes ad med opgaven.

7. Evt.





Motionscenter – en af cyklerne har en tendens til at gå i stå. Elektriker har set på den en
gang (ledningen), men det er vist stikket, så elektriker bestilles igen.
Vinduerne i værkstedet er sprunget. Måske er det nok at udskifte ruderne. Svend og Villy
ser på det, og vurderer, hvad der skal til. Det er iflg. teknisk afdeling ikke en acut opgave, så
vi kommer selv til at betale (hvis vi ikke vil vente flere år på det).
Arrangementet ”ensomme ældre” bliver gentaget - Nordea-fonden støtter.

Refr. Anna Marie Dahl

