Referat fra centerrådsmødet mandag d. 8. december 2014.
Deltagere: Villy Nielsen, Jens Møller, Anna Marie Bladtkramer, Grete Jessen Hansen, Anna Pedersen, Anne
Østerberg, Anna Marie Dahl
Fraværende: Eva Søndergaard, Kent Jensen.

Dagsorden.
1. Godkendelse af referat fra d. 10. november 2014.
Det er godkendt.
2. Ændring af vedtægter – bilag med sendt.
Ændringen (at husmødet holdes efter behov) godkendes i centerrådet og fremlægges på
generalforsamlingen i 2015.
Derudover sendes det til områdeleder Anne-Marie Bentzen, som er den, der skriver under på
vedtægterne.
3. Visionsdagen d. 17/2-15 kl. 11.30 – 16.00.
Tidspunktet er flyttet af hensyn til AMBentzen er i orden for resten af rådet.
Indhold kunne være flg.
 Brugen af frivillige – også set i lyset af ældreområdets overordnede mål – nemlig færre
ensomme ældre i kommunen. Marselisborgprojektet – et link eller dokumentet
fremsendes.
 Medarbejderne afholder en visionsdag i januar, og resultatet af den dag medbringes.
 Område Vest bladet – fortsætte med bladet som nu eller???

4. §18 midler, begge udvalg har møde i uge 51, VU d. 15/12 og SU d. 17/12.
Vi må afvente med tålmodighed, om vi får penge og hvor mange!
5. Egetoft – 10 år i 2015 – skal vi fejre det?
Ja, så sandelig da!
Medarbejderne tænker en 3-dages raket den første uge i november.
I forbindelse med indvielsen kom der over 250 personer, og det er flere end der må være i huset på
en gang. Der kunne måske komme lidt flere denne gang, så derfor ovenstående ide.
Kom med ideer!
6. Økonomi.
Indtægterne i cafeen er mindre end forventet. Der kommer store indtægter i november og
december.
Vi kommer ud af 2014 med et resultat tæt på 0 iflg prognosen.

Medarbejdernes visionsdag i januar skal handle bl.a. også handle om dette.
Hvad koster det reelt at få gjort rent på Egetoft. AMD undersøger det.
7. Opfølgning på aktivitetslisten.
Lyddæmpning i cafeen – Asger Korsholm arbejder på sagen idet nye år.
Cafeen males mellem jul og nytår.
8. Evt.
 Mørklægningsgardiner i cafeen – Lissau har givet tilbud på det- ca. 3700,- kr excl. moms og
ældresagen vil betale. (dejligt).
 Tilbud på projektor, lærred og fjernbetjening er 11.400,- kr. Der søges i første omgang
fondsmidler til det. Jelling sparekasses fond senest februar 2015.
 Der er ikke brug for extra gulvbehandling mellem jul og nytår i år. Får vi penge refunderet
så??? Det undersøges.
 Ide – stegt flæsk og persillesovs engang om ugen eller / og de gode gamle danske retter.
Refr.
AMDahl

