Referat centerrådet mandag d. 8. september 2014.
Tilstede: Kent Jensen, Anna Pedersen, Eva Søndergaard, Jens Møller, Grete Jessen Hansen, Anne Østerberg,
Anna Marie Dahl.
Fraværende: Villy Nielsen.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra 11.08.2014.
Det er godkendt.
2. Husmøde.
Centerrådet ønskede at invitere Mano Sahreen, men han skal inviteres minimum 3 måneder før, så
det kan ikke lade sig gøre.
Der er enighed om, at husmødet udsættes til foråret, hvis der ikke dukker et godt indslag op.
3. Frivilligfest.
Invitationerne sendes ud snarest. Søren Dahl holder foredrag og der orienteres om låsesystemet.
Derudover holdes der en brandinstruktion.
Frivilligprisen uddeles og der serveres en lækker frokost.
4. Økonomi.
Den er rimelig. Underskuddet mindskes. Medarbejderne holder en visionsdag sammen til efteråret.
5. Hjemmeside.
Den kører fint, og der er ca. 20 personer, der ser på hjemmesiden dagligt. Der kan trækkes en
statistik, for det er lidt spændende at følge udviklingen.
Den bruges nu pga den ajourføres.
Organisationsplanen skal tilrettes.
Det vil være en god ide at lægge et link ind på hjemmesiden, så man nemt kan finde stisystemerne
/ sporene omkring Egtved.
Stigruppen er næsten færdige med stierne og afmærkningen. Der mangler bl.a. et skilt ved
Hejlskov, som fortæller, at man er meget velkommen til gå gennem haven og drikke evt. medbragt
vand eller kaffe i haven på Hejlskov.
Der er godt samarbejde med Egtved Posten. De har fået ansat en ny journalist, som gerne vil skrive
om Egetoft (er med i denne uge).
Vi kan selv være udfarende og sende billeder og telefonnummer til journalisten, så kan hun selv
formulere teksten – super!
6. Opslag af frivilligopgaver.
Kent skal ti let møde på Ågården, hvor det er dette emne, der skal drøftes.
Ide – at lave et ”stilling”opslag på hjemmesiden.

De frivillige, der kommer nu, vil gerne være i en pulje, så medarbejderne kan spørge, om de kan
hjælpe med en bestemt opgave.
Det virker til at være fremtidens frivillige, der gerne vil have det sådan, hvor der indtil nu har været
en konkret aftale for de enkelte.
Anne og Jens laver beskrivelserne.
7. Evt.
 Undervisning i forhold til at søge §18 midler. Det er d. 23. september og det opfordres til at
deltage.
 Hjertestarteren – den burde hænge i en kasse udenfor Egetoft. Kent undersøger
mulighederne for finansiering. Selve starteren blev betalt af ældresagen for de midler, de
fik ind for at låne lokaler, når folk bliver vaccineret.
 Egetoft får besøg af Brandbjerg højskole igen d. 24. september. De skal vises rundt og
orienteres, så Anne behøver hjælp til opgaven. Anne og Kent hjælper, og kan Villy, så vil
han nok også gerne være behjælpelig.
 Ældrerådet kommer på besøg d. 30/10, og frivilligrådet holder deres møde på Egetoft 2/10
2014.
 Fremtidige mål for seniorområdet er bl.a. fokus på ensomme ældre. Der er et rigtig godt
samarbejde med Kirsten Spør (forebyggende hjemmebesøg). Egtved gruppen har et møde
med visitator, hjemmeplejen og Kirsten Spør d. 12. november, hvor de drøfter, hvad hver
især gør.
Et andet mål for seniorområdet handler om nye måder at bestille hjemmehjælp på over
nettet.

